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1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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1.1 Περιγραφή της περιοχής μελέτης 

1.1.1 Έκταση, Πληθυσμός και Τοπικά Διαμερίσματα Περιοχής Μελέτης 

Η προς μελέτη περιοχή αποτελείται από τη Δημοτική Ενότητα Λεύκης και την τοπική 

κοινότητα της Ζάκρου που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου. Ευρύτερα ανήκει στο Δήμο 

της Σητείας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και βρίσκεται στο ΝΑ άκρο αυτού. Ο 

νεοσύστατος Δήμος Σητείας προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων 

Ιτάνου, Λεύκης και Σητείας και έχει μόνιμο πληθυσμό 18.318 με πυκνότητα 29,21 πολίτες 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (ΕΛΣΤΑΤ απογραφή 2011). Όπως παρουσιάζεται παρακάτω 

(Χάρτης 1) στην περιοχή μελέτης ανήκουν οι τοπικές κοινότητες της Ζάκρου, Ζήρου, 

Χανδρά, Αγίας Τριάδος, Απιδίων, Αρμένων και Παπαγιαννάδων.  

 

Χάρτης 1 Περιοχή Μελέτης – Δημοτικά Διαμερίσματα 

 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 οι πολυπληθέστερες τοπικές κοινότητες 

(Τ.Κ.) της περιοχής μελέτης είναι αυτές της Ζάκρου και της Ζήρου με 747 και 462 μόνιμους 

κατοίκους αντίστοιχα (Πίνακας 1). Η Ζήρος (έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης) μαζί με 
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τους οικισμούς Αρμένοι και Χανδράς λειτουργούν ως το διοικητικό και εκπαιδευτικό κέντρο 

του Δήμου. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα κατά το χρονικό διάστημα 1981-2011 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πληθυσμού της περιοχής μελέτης κατά 34,3%. 

 

Πίνακας 1 Κατανομή του μόνιμου πληθυσμού που κατοικεί στην περιοχή μελέτης ανά δημοτικό 

διαμέρισμα (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

1981 1991 2001 2011 1981-1991 1991-2001 2001-2011 1981-2011

Δημοτική Ενότητα Λεύκης 2751 2435 2177 1697 -11.5% -10.6% -22.0% -38.3%

Τ.Κ. Ζίρου 824 779 660 462 -5.5% -15.3% -30.0% -43.9%

Τ.Κ. Αγίας Τριάδος 183 156 124 77 -14.8% -20.5% -37.9% -57.9%

Τ.Κ. Απιδίων (Μέσα Απιδίου) 423 397 360 342 -6.1% -9.3% -5.0% -19.1%

Τ.Κ. Αρμένων 418 347 390 322 -17.0% 12.4% -17.4% -23.0%

Τ.Κ. Παππαγιαννάδων 448 359 332 268 -19.9% -7.5% -19.3% -40.2%

Τ.Κ. Χανδρά 455 397 311 226 -12.7% -21.7% -27.3% -50.3%

Τ.Κ. Ζάκρου Δ.Ε. Ιτάνου 966 914 955 747 -5.4% 4.5% -21.8% -22.7%

Περιοχή Μελέτης Συγκεντρωτικά 3717 3349 3132 2444 -9.9% -6.5% -22.0% -34.2%

Μεταβολές  (%)
Περιοχή

Έτος Απογραφής 

 

 

Στην Τ.Κ. Ζάκρου της Δ.Ε. Ιτάνου κατοικεί το 31% του πληθυσμού της περιοχής μελέτης με 

την Τ.Κ. Ζήρου να ακολουθεί με 19% (Διάγραμμα 1). 

 

Διάγραμμα 1 Ποσοστιαία κατανομή πληθυσμού ανά δημοτικό διαμέρισμα της περιοχής μελέτης 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

 

Η δημοτική ενότητα Λεύκης καταλαμβάνει έκταση 152.303 τ. χλμ. με πυκνότητα πληθυσμού 

14.29 κατοίκους ανά τ. χλμ., ενώ η τοπική κοινότητα της Ζάκρου καταλαμβάνει έκταση 

60.008 τ. χλμ με πυκνότητα πληθυσμού 15,91 κατοίκους ανά τ. χλμ. Στον παρακάτω πίνακα 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 9 από 384 

(Πίνακας 2) βλέπουμε αναλυτικά την έκταση και την πυκνότητα ανά τοπική κοινότητα. Η 

περιοχή μελέτης καταλαμβάνει συνολικά την έκταση των 212.311 τ. χλμ. με μέση πυκνότητα 

πληθυσμού 16,79 κατοίκους ανά τ. χλμ.. 

 

Πίνακας 2 Έκταση, περιοχή μελέτης και πυκνότητα πληθυσμού ανά δημοτικό διαμέρισμα (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2011) 

Περιοχή Έκταση (τ.χλμ.) Πυκνότητα πληθ. ανά τ. χλμ. 

Δημοτική Ενότητα Λεύκης 152.303 14.29 

Τ.Κ. Ζήρου 66.876 9.87 

Τ.Κ. Αγίας Τριάδος 19.679 6.30 

Τ.Κ. Απιδίων (Μέσα Απιδίου) 18.542 19.42 

Τ.Κ. Αρμένων 15.044 25.92 

Τ.Κ. Παπαγιαννάδων 15.419 21.53 

Τ.Κ. Χανδρά 16.743 18.57 

Τ.Κ. Ζάκρου Δ.Ε. Ιτάνου 60.008 15.91 

Περιοχή Μελέτης 212.311 16.79 

 

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) οι πολυπληθέστεροι οικισμοί στην 

περιοχή μελέτης όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) είναι: η Ζάκρος με 

640 μόνιμους κατοίκους, η Ζήρος με 393, ο Γούδουρας με 285, οι Αρμένοι με 273 και ο 

Χανδράς με 226 κατοίκους. Οι περισσότεροι οικισμοί βρίσκονται εντός της Τοπικής 

Κοινότητας Ζάκρου (Χάρτης 2). 

 

Πίνακας 3 Πληθυσμός οικισμών μέσα στα όρια της περιοχής μελέτης (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011) 

Οικισμός Πληθυσμός Οικισμός Πληθυσμός 

Τοπική Κοινότητα Ζάκρου Δ.Ε Ιτάνου 747 Τοπική Κοινότητα Ζήρου Δ.Ε Λεύκης 462 

Άγιος Γεώργιος 4 Αγία Ειρήνη 0 

Αδραβάστοι 29 Αγριλιά 0 

Αζοκέραμος 14 Ζήρος 393 

Ζάκρος 640 Καλόν Χωρίον 9 

Κάτω Ζάκρος 20 Λαμνώνιον 0 

Κελλάρια 10 Ξερόκαμπος 54 
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Κλησίδιον 2 Χαμαίτουλον 6 
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Σφάκα 0 Βορίον 13 

  Παπαγιαννάδες 55 

Τοπική Κοινότητα Απιδίων Δ.Ε Λεύκης 342 Σκλάβοι 18 

Γούδουρας 285 Συκέα 182 

Έξω Απίδιον 20 Τοπική Κοινότητα Χανδρά Δ.Ε Λεύκης 226 

Καλός Λάκκος 1 Άγιος Παντελεήμων 0 

Μέσα Απίδιον 36 Κατελιώνας 0 

Τοπική Κοινότητα Αρμένων Δ.Ε Λεύκης 322 Χανδράς 226 

Αρμένοι 273 Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδος Δ.Ε Λεύκης 77 

Ασπρόλιθος 49 Αγία Τριάς 77 

Ετιά 0 Κουφονήσιον (νησίς) 0 

 

 

Χάρτης 2 Οικισμοί περιοχής μελέτης 
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1.1.2 Ανάγλυφο - Τοπογραφία 

Η μορφολογία του εδάφους ποικίλει από πεδινή μέχρι ορεινή, με ενδιάμεσες ημιλοφώδεις, 

λοφώδεις και λεκανοειδείς διαμορφώσεις (Χάρτης 3). Το μέσο ύψος της περιοχής είναι 489 

μέτρα. Παραπάνω από το 58% της συνολικής έκτασης της περιοχής βρίσκεται σε υψόμετρο 

άνω των 500 μέτρων (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4 Κατάταξη περιοχών ανά βαθμίδα υψομέτρου 

Υψόμετρο Έκταση (τ.χλμ) Ποσοστό 

0-150 5,965 2,77% 

151-500 83,65 38,88% 

500 + 125,55 58,35% 

 

Χάρτης 3 Υψομετρικός χάρτης περιοχής μελέτης 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη (Χάρτης 3) δύο σημαντικά οροπέδια σχηματίζονται 

στην περιοχή μελέτης: το Οροπέδιο Χανδρά και το Οροπέδιο Ζήρου. Το αξιολογότερο 
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φαράγγι της περιοχής είναι αυτό της Ζάκρου που ονομάζεται και «Φαράγγι των Νεκρών» το 

οποίο ξεκινάει από το χωριό της Άνω Ζάκρου και καταλήγει κοντά στον οικισμό της Κάτω 

Ζάκρου. Άλλα φαράγγια συναντά κανείς νοτίως του Λαμνωνίου, στον οικισμού Γούδουρα, το 

φαράγγι της Αγ. Ειρήνης δυτικά του οικισμού Ξερόκαμπος, βόρεια του Ξερόκαμπου, δυτικά 

και νότια των Αρμένων, κοντά στον οικισμό Κατελιώνα, δυτικά της Συκιάς, βόρεια της 

Συκιάς δίπλα στην πηγή Δραπάνοι και τέλος άλλο φαράγγι έχει σχηματιστεί κατά μήκος του 

ποταμού Παντέλη, ανατολικά των Σκλάβων (ΣΧΟΟΑΠ Δ. Λεύκης). 

Όπως παρατηρείται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 4) στην περιοχή επικρατούν ανατολικές 

και νότιες εκθέσεις. Οι ανατολικές εκθέσεις θερμαίνονται λιγότερο από τις δυτικές, γιατί τις 

πρωινές ώρες κατά τις οποίες ηλιάζονται, μεγάλο μέρος από την ακτινοβολία που προσπίπτει 

σε αυτές καταναλίσκεται για την εξάτμιση της πρωινής δρόσου και τη θέρμανση του εδάφους 

που ψύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νότιες εκθέσεις χαρακτηρίζονται από τη 

μεγαλύτερη σε σχέση με το οριζόντιο έδαφος θερμοκρασία, την εντονότερη εξάτμιση και το 

μεγαλύτερο εύρος της θερμοκρασίας. Το έδαφος είναι ξηρότερο και η ανάπτυξη των φυτών 

καχεκτικότερη. 

 

Χάρτης 4 Χάρτης Εκθέσεων 
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Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από οριζόντια (0-10%) ή ήπια 

(11-20%) κλίση (Χάρτης 5). 

  

 

Χάρτης 5 Κλίσεις Περιοχής 

1.1.3 Κλίμα 

Το κλίμα της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται από μέτριες βροχοπτώσεις, ήπιους χειμώνες 

και ξηρά καλοκαίρια. Η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη και οι κακοκαιρίες σπάνιες. Το χειμώνα η 

μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 12ο -17ο C ενώ το καλοκαίρι από 20ο -30ο C. 

Η υγρασία διατηρείται σε μέσες τιμές. Κατά τους θερινούς μήνες πνέουν στην περιοχή 

σφοδροί άνεμοι (μελτέμια) από τα βόρεια και τα βορειοδυτικά. Δημιουργούνται από τη 

διαφορά βαρομετρικής πίεσης πάνω από την αφρικανική Ήπειρο και της υψηλής 

βαρομετρικής πίεσης πάνω από την Κεντρική Ευρώπη. Δυστυχώς μέσα στην περιοχή μελέτης 

δεν υπάρχουν μετεωρολογικοί σταθμοί μέτρησης. Κοντινότεροι σταθμοί μέτρησης είναι 

αυτοί των παρακάτω πινάκων (Πίνακας 5, Πίνακας 6). 
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Πίνακας 5 Βροχομετρικά δεδομένα σταθμών γύρω από την περιοχή μελέτης σε mm (ΥΕΒ δεδομένα 

40ετίας και άνω) 

Σταθμός Υψόμ. (m) ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ ΕΤΟΣ 

Παλαίκαστρο 25 11,51 55,20 70,41 99,44 94,66 67,41 67,69 25,58 12,07 6,35 0,17 1,45 510,81 

Σητεία 114 12,01 51,96 66,08 93,12 102,04 67,33 53,78 23,69 11,19 3,28 0,18 0,35 484,58 

Σταυροχώρι 325 16,51 58,45 94,89 169,55 155,62 119,10 84,55 34,82 11,77 2,84 1,56 0,60 752,21 

Κατσιδόνι 480 22,8 72,9 108,1 175,2 177,3 138,3 89,7 45,6 25,1 4,0 0,9 3,2 857,1 

 

Πίνακας 6 Μέση θερμοκρασία σταθμού Σητείας σε Co (ΥΕΒ δεδομένα 40ετίας και άνω) 

Σταθμός Υψόμετρο ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ Μέση Ετήσια 

Σητεία 114 23,68 20,28 16,85 14,03 12,23 12,26 13,43 16,38 19,61 23,97 25,74 25,51 18,67 

1.1.4 Γεωλογικά Στοιχεία 

Η περιοχή μελέτη γενικότερα η Κρήτη αποτελεί το νοτιότερο άκρο των ελληνικών οροσειρών 

ενώ είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της αλπικής ορογένεσης της Ευρώπης και της Ασίας. 

Όπως αναφερόταν στο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Επαρχίας Σητείας, στην περιοχή 

μελέτης συναντάμε τα παρακάτω στρώματα ξεκινώντας από το παλιότερο: 

- τη μεταμορφωσιγενή σειρά Σητείας (230-345 εκ. χρόνων) 

- τη σειρά των Φυλλιτών - Χαλαζιτών (~200-230 εκ.χρ.) 

- τη σειρά Γαβρόβου - Τρίπολης (60-230 εκ.χρόνων) 

- τη σειρά του Μαγκασά (ενότητα Ωλονού - Πίνδου ) (~55εκ.χρ) 

- νεογενείς αποθέσεις (2 -35 εκ.χρ) 

- και τεταρτογενείς αποθέσεις (σήμερα ως 2 εκ. χρ.) 

Αναλυτικότερα έχουμε: 

 

1. Την Μεταμορφωσιγενή Σειρά Σητείας (Πέρμιο - Ηώκαινο), που αποτελείται κυρίως: 

α. Από στρώματα πλακωδών ασβεστολίθων (Plattenkalk) οι οποίοι είναι κρυσταλλικοί, 

λεπτοστρωματώδεις, υποκύανοι και με διαστρώσεις και κονδύλους πυριτόλιθων (chert). 
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Ανήκουν στο αυτόχθονο σύστημα, και βρίσκονται κάτω από την σειρά των φυλλιτών - 

χαλαζιτών και την σειρά Γαβρόβου - Τρίπολης. Τα πετρώματα των ασβεστόλιθων έχουν 

μεγάλο πάχος και καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις. Υδρογεωλογικές έρευνες έχουν δείξει 

πως η σειρά των πλακωδών ασβεστόλιθων αποτελεί σπουδαία υδρολιθολογική ενότητα 

επειδή έχουν δημιουργήσει μεγάλα καρστικά υδροσυστήματα που συμβάλλουν στο υδάτινο 

δυναμικό της περιοχής (π.χ. στα όρη Σητείας). 

 

2. H σειρά Γαβρόβου – Τρίπολης (Μέσου ή Ανωτ. Τριαδικό -Ηώκαινο), βρίσκεται πάνω 

από τη σειρά των φυλλιτών (Phyllites) -Χαλαζιτών (Quartzites). 

Τα κατώτερα στρώματα αποτελούνται από τεφρούς ή μαύρους δολομίτες (Dolomites) ή 

δολομιτικούς ασβεστόλιθους (dolomiticlimestones) που έχουν βιτουμενώδη οσμή, όταν 

θραύονται, είναι συμπαγείς, κρυσταλλικοί και πολλές φορές ωολιθικοί (oolitic). Τα στρώματα 

των δολομιτών είναι διασκορπισμένα σε όλη την έκταση της επαρχίας Σητείας και 

συναντώνται στις Χοχλακιές. 

Πάνω από τα στρώματα των δολομιτών εμφανίζονται ανθρακικά πετρώματα που 

αποτελούνται από ασβεστόλιθους, παχυστρωματώδεις, λατυποπαγείς (brecciated), ή 

μικροκρυσταλλικούς που είναι τεφρόμαυροι και έχουν χαρακτηριστική βιτουμενώδη οσμή 

όταν θραύονται. Τα πετρώματα αυτά που έχουν μεγάλο πάχος, σε όλη την έκτασή τους είναι 

κερματισμένα και διαρηγμένα και παρουσιάζουν έντονη καρστικοποίηση. Επειδή δε, 

βρίσκονται πάνω από τα αδιαπέρατα ή ημιδιαπερατά στρώματα των φυλλιτών και χαλαζιτών, 

"έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάβλυση πολλών καρστικών πηγών επαφής μερικές από τις 

οποίες έχουν μεγάλη παροχή π.χ. Ζάκρου. Απολιθώματα τρηματοφόρων (foraminifera) και 

ελασματοβραχίων (lamellibranhiata) έχουν βρεθεί όπως τα cladocoropsis, mirabilis, 

Nummuilites, fabiani, rudistes. 

 

3. H σειρά Μαγκασά (ενότητα Ωλονού - Πίνδου) (Ηώκαινος), αποτελεί μια ασυμφωνία 

απωθημένη πάνω στην ζώνη των φλύσχων, και περιέχει λευκούς, παχυστρωματώδεις, 

συμπαγείς και λατυποπαγείς ασβεστόλιθους που στους κατώτερους ορίζοντες γίνονται 

δολομιτικοί. Πιθανόν η σειρά του Μαγκασά να πρόκειται για ασβεστολιθικό κάλλυμα της 

Αδριατικο -Ιονίου Ζώνης. Βρίσκεται βορείως της Ζήρου σε μια επιμήκη ζώνη που εκτείνεται 

(Δ-Α) από την περιοχή Μαγκασά ως το χωριό Χανδρά. Μέσα σε αυτή τη ζώνη έχουν βρεθεί 
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απολιθώματα τρηματοφόρων Nummulites, Discocyclina, που έχουν ηλικία, (Μέσω 

Ηώκαινο). 

 

4. Νεογενείς αποθέσεις (Πλειόκαινος - Μειόκαινος ), αποτελούνται κυρίως από λιμναίες 

αποθέσεις ψαμμιτών, άμμων και αργίλων και από θαλάσσιες αποθέσεις λευκών μαργαικών ή 

κοραλλιογενών ασβεστολίθων, κροκαλοπαγών, άμμων, χαλικιών και αργίλων. 

Συναντώνται κυρίως στις νότιες ακτές της επαρχίας και στα ανατολικά της Σητείας ως το 

Παλαίκαστρο, τη Ζάκρο, καθώς και στον Αγ. Γεώργιο και στις Λιθίνες. Οι Μαργαϊκοί 

ασβεστόλιθοι (βιοκλαστικοί ασβεστόλιθοι) εμφανίζονται στο Κουφονήσι. 

Οι βιοκλαστικοί αυτοί ασβεστόλιθοι έχουν υδροπερατές επιφάνειες και είναι σημαντικά 

υδροσυστήματα πολλών καρστικών πηγών με μικρή όμως παροχή. Απολιθώματα που έχουν 

βρεθεί είναι των ελασματοβραχίωνVenus και Pecten, οστρακοειδών Chlamys, και Ostrea, 

γαστερόποδων Turitella και potamides, και εχινοειδών Echinoids. 

 

5. Τεταρτογενείς αποθέσεις (Πλειστόκαινο-Ολόκαινο), Αποτελούνται κυρίως από 

θαλάσσιες, ποτάμιες, χειμαρρώδεις και αιολικές αποθέσεις που καλύπτουν πολλές χαμηλές 

παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες περιοχές. Τα ιζήματα αυτά είναι κυρίως μεγάλα 

κροκαλοπαγή, ερυθροί ή τεφροί άμμοι, ψαμμίτες και άλλα αδρομερή. 

Αυτοί οι σχηματισμοί λόγω της σύστασής τους από αδρομερή και κοκκώδη υλικά 

παρουσιάζουν υδρολογικό ενδιαφέρον γιατί συνήθως αναπτύσσονται μέσα τους φρεάτιοι 

υδροφόροι ορίζοντες που μερικοί έχουν ικανοποιητική δυναμικότητα. 

Στην περιοχή συναντώνται σύγχρονες ποτάμιες αποθέσεις εμφανίζονται σε όλο το μήκος του 

ποταμού Παντέλη και στον Ξερόκαμπο.  

Μικρές εμφανίσεις μεταλλευμάτων εμφανίζονται επίσης σε διάφορα πετρώματα. Κυριότερες 

όμως είναι: του Γαιάνθρακα (coal) μέσα στο φυλλιτικό σύστημα (στο χωριό Κατσιδόνι), του 

ψαμμίτη με κόκκους Μαγνητίτου (Fe) (νότια της Ζάκρου) και μέσα στα κροκαλοπαγή, και 

στα αδρομερή των θαλάσσιων αποθέσεων εμφανίζονται ασήμαντες συγκεντρώσεις 

πυρολουσίτου (Mn) (στους Παπαγιαννάδες). 
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1.1.5 Πηγές - Άρδευση 

Οι σημαντικότερες καρστικές πηγές της περιοχής βρίσκονται στη Ζάκρο, στον Αγ. Γεώργιο 

και στις Λιθίνες (Χάρτης 6). Σπουδαιότερη αυτή της Ζάκρου η οποία αναβλύζει από τα 

ανθρακικά πετρώματα του καλύμματος της Τρίπολης, με μέση παροχή 171 lt/sec (Πίνακας 

7). 

 

Πίνακας 7 Παροχή πηγών σε lt/sec (ΥΕΒ) 

Σταθμός ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ Μ.Ο. ΕΤΟΥΣ 

Αγ. Γεώργιος 

Σητείας 

29,36 28,99 33,37 39,25 45,50 55,19 58,10 49,91 42,03 36,60 32,89 30,20 40,11 

Ζάκρος 122,33 116,67 123,81 138,62 173,83 216,67 234,81 223,27 200,43 172,91 150,80 131,56 171,24 

Λιθίνες 19,47 20,39 26,29 39,72 57,07 72,13 72,81 64,27 49,84 35,18 25,95 20,50 41,89 

 

 

Χάρτης 6 Σημαντικότερες πηγές 
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Άρδευση 

Σχετικά με την άρδευση της περιοχής μελέτης καταγράφηκαν τα παρακάτω: 

 Οι περιοχές των Άνω και Κάτω Ζάκρου αρδεύονται από τον ΤΟΕΒ (Τοπικός 

Οργανισμός Έγγειων Βελτιώσεων).  

 Η πεδιάδα της Ζήρου είναι μη αρδευόμενη προς το παρόν. Προσπάθειες για την 

άρδευση της περιοχής έχουν γίνει στο παρελθόν και συνεχίζονται ακόμη. 

Πληροφοριακά στην πλατεία της Ζήρου υπήρχε μια φυσική λίμνη η οποία 

αποξηράθηκε πριν από 30 χρόνια για λόγους υγιεινής. Θεωρώντας οι ειδικοί ότι το 

παραπάνω γεγονός αποτελούσε ένδειξη της παρουσίας νερού στην περιοχή, 

πραγματοποιήθηκε πριν από μερικά χρόνια γεώτρηση 400 βάθους μέτρων αλλά 

δυστυχώς δεν βρέθηκε νερό. Στην γεώτρηση βρέθηκαν ασβεστολιθικά πετρώματα έως 

τη στάθμη της θάλασσας. Σήμερα υπάρχουν δύο λίμνες: η μια βρίσκεται 100 μέτρα 

από το χωριό της Ζήρου και η άλλη 50 μέτρα δυτικά του χωριού, οι οποίες στερεύουν 

το καλοκαίρι και κάποιες φορές δεν γεμίζουν λόγω ανομβρίας. Επομένως δεν υπάρχει 

η δυνατότητα να καλύψουν την περιοχή. Λόγω αυτών των προβλημάτων , η προφανής 

λύση που δίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες είναι να μεταφέρεται το νερό από 

κοντινές περιοχές και προς αυτήν την κατεύθυνση γίνονται προσπάθειες. 

 Η περιοχή του Ξερόκαμπου αρδεύεται από ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

 Η περιοχή των Παπαγιαννάδων αρδεύεται από την υπηρεσία ΤΟΕΒ.  

 Οι περιοχές των Χανδρά και Αρμένων καλύπτονται από Δημοτικές Γεωτρήσεις. 

 Η περιοχή του Γούδουρα αρδεύεται από δημοτικό αλλά και από ιδιωτικό δίκτυο 

άρδευσης. 

1.1.6 Χρήσεις γης 

Αναλύοντας τα δεδομένα του ψηφιακού χάρτη κάλυψης/χρήσης της γήινης επιφάνειας για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORINE2000 (Χάρτης 7, Χάρτης 8) που διατίθεται ελεύθερα 

στο Διαδίκτυο μπορεί να παρατηρηθεί ότι από τη συνολική έκταση των 212 τ.χλμ. που 

καλύπτει η περιοχή μελέτης, το 28% (αντιστοιχεί σε 58 τ.χλμ.) καλύπτεται από γεωργικές 

καλλιέργειες (αμπελώνες, ελαιώνες, θερμοκήπια κ.α.) (Πίνακας 8). 
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Χάρτης 7 Κάλυψη χρήσεων γης 

 

Χάρτης 8 Κάλυψη γεωργικών καλλιεργειών  
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Πίνακας 8 Κατανομή χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης 

Χρήση γης Έκταση (km2) Ποσοστό έκτασης 

Φυσικοί βοσκότοποι 108,004 51.63% 

Σκληροφυλλική βλάστηση 31,435 15.03% 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 18,061 8.63% 

Ελαιώνες 17,510 8.37% 

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης 16,593 7.93% 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 10,763 5.15% 

Αμπελώνες 5,147 2.46% 

Λιβάδια 0,541 0.26% 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς 0,445 0.21% 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 0,335 0.16% 

Χώροι οικοδόμησης 0,251 0.12% 

Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 0,090 0.04% 

1.1.7 Προστατευόμενες Περιοχές 

Εντός της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται τμήματα τριών περιοχών (Χάρτης 9), οι οποίες 

έχουν καταγραφεί και οριοθετηθεί ως σημαντικές προς προστασία και διαχείριση στα πλαίσια 

του προγράμματος Natura 2000. Συγκεκριμένα οι περιοχές είναι : Όρη Ζάκρου (GR 4320016, 

Ζώνη Ειδικής Διατήρησης), Νήσος Κουφονήσι και παράκτια ζώνη (GR 4320008, Τόπος 

Κοινοτικής Σημασίας) και οι Νησίδες Κάβαλλοι (GR 4320015, Ζώνη Ειδικής Διατήρησης). 

Η περιοχή "Όρη Ζάκρου (GR 4320016)" κρίνεται σημαντική ιδιαίτερα για τον Γυπαετό 

(Gypaetus barbatus), το Όρνιο (Gyps fulvus) και τον Χρυσαετό (Aquila chrysaetos).  

Επίσης μέσα στην περιοχή μελέτης συναντάμε τρία Καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ) τα οποία 

έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με 

τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών. 
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Χάρτης 9 Προστατευόμενες Περιοχές 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 22 από 384 

1.2 Καταγραφή των υφιστάμενων καλλιεργειών στην υπό μελέτη περιοχή 

1.2.1 Ελαιοκαλλιέργεια 

Η ομάδα μελέτης του ΤΕΙ ετοίμασε ερωτηματολόγια σχετικά με την πραγματοποίηση των 

καλλιεργητικών εργασιών που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την καλλιέργεια της ελιάς. Τα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα καλλιεργητών ελιάς στις 

περιοχές Ζάκρος και Λεύκη του Δήμου Σητείας και τους ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν 

απαντώντας στα ερωτήματα του ώστε να μπορέσει η ομάδα να τα μελετήσει και να εξάγει 

συμπεράσματα κατά πόσο οι εργασίες που εκτελούνται από αυτούς για την καλλιέργεια της 

ελιάς είναι στη σωστή κατεύθυνση ώστε να δοθεί η αναγκαία έμφαση στην εκπαίδευση 

ελαιοκαλλιεργητών που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια. Δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 

δεκάδες καλλιεργητές ελιάς, αλλά μόνο 17 άτομα ανταποκρίθηκαν από την περιοχή της 

Ζάκρου και 12 άτομα από την περιοχή της Λεύκης. 

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν αλλά και από τις πληροφορίες 

που αντλήθηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις 

για κάθε μια από τις καλλιεργητικές εργασίες (λίπανση, κλάδεμα, άρδευση, καλλιέργεια 

εδάφους, καταπολέμηση ζιζανίων, καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών, συγκομιδή 

ελαιόκαρπου και μεταφορά του στο ελαιουργείο) που οι παραγωγοί ελαιολάδου εφαρμόζουν 

κατά την καλλιέργεια των ελαιοδέντρων. 

1.2.1.1  Λίπανση 

Η λίπανση των ελαιόδεντρων γίνεται σε μεγάλο βαθμό εμπειρικά με συνέπεια αφενός να μην 

γίνεται η σωστή λίπανση και αφετέρου να γίνεται σπατάλη χρημάτων. Ορισμένοι παραγωγοί 

έχουν κάνει αναλύσεις στο έδαφος των ελαιώνων τους ενώ ελάχιστοι έχουν κάνει αναλύσεις 

στα φύλλα. Το είδος των λιπασμάτων, οι ποσότητες που εφαρμόζονται και ο χρόνος 

εφαρμογής τους είναι συνήθως στην λάθος κατεύθυνση. Συνήθως εφαρμόζονται αυξημένες 

ποσότητες αμμωνιακών λιπασμάτων σε λάθος χρόνο με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος να 

μην αξιοποιείται από τα ελαιόδεντρα. Ο τρόπος εφαρμογής των λιπασμάτων είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο μη ενδεδειγμένος αφού δεν γίνεται ομοιόμορφη διασπορά τους 

κάτω από την κόμη των δένδρων. Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί που τα τελευταία χρόνια 

έχουν φροντίσει να βελτιώσουν την γονιμότητα του εδάφους του ελαιώνα με την προσθήκη 

κοπριάς στο έδαφος. 
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1.2.1.2 Κλάδεμα  

Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί που εφαρμόζουν το σωστό κλάδεμα στα δένδρα τους που 

συνίσταται στην εφαρμογή ελαφρού κλαδέματος κάθε χρόνο. Λίγοι κλαδεύουν κάθε δύο 

χρόνια και οι περισσότεροι κλαδεύουν κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια. Από τους 29 

καλλιεργητές που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια οι 27 καίνε τα κλαδιά που προκύπτουν 

από το κλάδεμα και μόνο 2 παραγωγοί εφαρμόζουν σωστή φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση  

και αλέθουν τα κλαδιά. Αρκετοί είναι οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν έντονη παρενιαυτοφορία 

στα δένδρα τους (τα δένδρα παράγουν ελαιόκαρπο τη μία χρονιά και δεν παράγουν την 

επόμενη χρονιά) που οφείλεται στο μη σωστό κλάδεμα. Επακόλουθο της παρενιαυτοφορίας 

είναι η μικρότερη παραγωγή ελαιολάδου ανά δένδρο, αφού τα δένδρα παράγουν ελαιόκαρπο 

χρόνο παρά χρόνο και η απόδοση του ελαιοκάρπου σε λάδι είναι πολύ μικρή. Κατά την 

εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι οι παραγωγοί των οποίων τα δένδρα ευρίσκονται σε 

παρενιαυτοφορία δεν έχουν την σωστή γνώση να τα επαναφέρουν στην κανονική 

καρποφορία δηλαδή στην παραγωγή κάθε χρόνο. 

1.2.1.3 Άρδευση 

Το σύνολο των ελαιοκαλλιεργητών ποτίζει τα ελαιόδεντρα του χωρίς όμως να έχει τα 

αναμενόμενα οφέλη. Διαπιστώθηκε ότι οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την άρδευση 

είναι μεγαλύτερης διατομής από ότι απαιτείται με αποτέλεσμα να γίνεται άσκοπη σπατάλη 

χρημάτων για την εγκατάσταση των αρδευτικών δικτύων. Η άρδευση δεν γίνεται σωστά με 

αποτέλεσμα να γίνεται σπατάλη στο νερό άρδευσης. Η πλειονότητα των καλλιεργητών 

ποτίζει με μπέκ μεγάλης παροχής (και όχι με σταγόνες) σε δύο μόνο σημεία σε κάθε δένδρο 

και οι υπόλοιποι καλλιεργητές σε 3 ή 4 σημεία με συνέπεια αφενός να διαβρέχεται ένα μικρό 

μέρος του ριζικού συστήματος και αφετέρου να εφαρμόζονται μεγάλες ποσότητες νερού σε 

κάθε σημείο άρδευσης τις οποίες δεν έχει την δυνατότητα να κρατήσει το έδαφος που 

ποτίζεται και να γίνεται άσκοπη σπατάλη νερού. Έτσι το επιπλέον νερό που εφαρμόζεται σε 

κάθε σημείο άρδευσης εκτός του ότι δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στο ριζικό σύστημα 

παρασύρει το άζωτο σε μεγάλο βάθος δημιουργώντας ζημία αντί για ωφέλεια. Η πλειονότητα 

των καλλιεργητών αρχίζει το πότισμα ενωρίς από τον Απρίλιο-Μάιο ή ακόμα και από 

Μάρτιο που είναι το σωστό, ενώ πολύ λίγοι αρχίζουν να ποτίζουν από τον Ιούνιο που 

θεωρείται ότι είναι πολύ αργά αφού οι βροχοπτώσεις στις περιοχές της μελέτης σταματούν 

ενωρίς και το κλίμα είναι ξηροθερμικό. 
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1.2.1.4 Καλλιέργεια εδάφους - Καταπολέμηση ζιζανίων 

Αρκετοί καλλιεργητές δεν εφαρμόζουν καλλιέργεια στο έδαφος αλλά καταπολεμούν τα 

ζιζάνια με ζιζανιοκτόνα ή με θερισμό και λίγοι τα καταπολεμούν με φρέζα ή καλλιεργητή. Η 

καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται από τους περισσότερους καλλιεργητές αργά τον Απρίλιο 

- Μάιο ή ακόμα τον Ιούνιο, ενώ πολλοί λίγοι κάνουν καταπολέμηση τον Φεβρουάριο – 

Μάρτιο που είναι η σωστή περίοδος. Όσοι χρησιμοποιούν φρέζα ή καλλιεργητή για την 

καταπολέμηση των ζιζανίων καλλιεργούν το έδαφος συνήθως τους μήνες Απρίλιο – Μάιο 

δημιουργώντας σίγουρα ζημιά στο ριζικό σύστημα αφού κόβουν τα πρόσφατα σχηματισθέντα 

ριζικά τριχίδια τα οποία είναι αναγκαία εκείνη την περίοδο για την απορρόφηση θρεπτικών 

στοιχείων από το έδαφος προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαφοροποίηση των 

οφθαλμών και η άνθηση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι παραγωγοί δεν είναι ενήμεροι για τις 

ζημιές που προκαλούν τα ζιζάνια στα ελαιόδεντρα αν θα παραμείνουν στο έδαφος μετά τις 

αρχές Μαρτίου επειδή απορροφούν θρεπτικά στοιχεία και νερό. Επίσης δεν είναι ενήμεροι 

για τις ζημιές που προκαλεί η καλλιέργεια του εδάφους όταν αυτή δεν γίνεται στη σωστή 

περίοδο και ειδικά όταν αυτή γίνεται με φρέζα. 

1.2.1.5 Καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών 

Οι περισσότεροι καλλιεργητές πραγματοποιούν καταπολέμηση του δάκου συμπληρωματικά 

από την καταπολέμηση που εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η 

καταπολέμηση που εφαρμόζουν ατομικά οι παραγωγοί γίνεται κυρίως με ψεκασμούς 

κάλυψης και σπάνια με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι 

για τις περιοχές της μελέτης η καλλιέργεια της ελιάς έχει χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ που 

σύμφωνα με τον κανονισμό σε περιοχές ΠΟΠ επιτρέπονται μόνο δολωματικοί από εδάφους 

ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου και όχι ψεκασμοί κάλυψης. Κάποιοι 

καλλιεργητές εφαρμόζουν ψεκασμούς για να καταπολεμήσουν τον πυρηνοτρίτη, τον ρυγχύτη, 

την βαμβακάδα, το λεκάνιο και το άκαρι οι οποίοι θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να 

αποφευχθούν εάν γίνεται ελαφρύ κλάδεμα των δένδρων κάθε χρόνο.  

1.2.1.6 Συγκομιδή ελαιόκαρπου και μεταφορά του στο ελαιουργείο 

Οι περισσότεροι καλλιεργητές συνεχίζουν την συγκομιδή του ελαιοκάρπου μετά το τέλος 

Δεκεμβρίου και αρκετοί την ολοκληρώνουν τον Φεβρουάριο ή ακόμα και τον Μάρτιο μήνα, 

ενώ είναι γνωστό ότι η καθυστέρηση της συγκομιδής μετά το τέλος Δεκεμβρίου συμβάλλει 

στην μειωμένη παραγωγή τον επόμενο χρόνο. Από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αλλά 
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και από τις πληροφορίες που αντλήθηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης φάνηκε ότι οι 

καλλιεργητές που ολοκληρώνουν την συγκομιδή νωρίς (μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ή το 

αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου) έχουν σχεδόν την ίδια παραγωγή λαδιού τον επόμενο 

χρόνο ή το πολύ μειωμένη κατά 10-20% εφόσον βέβαια εφαρμόζουν σωστό κλάδεμα, σωστή 

λίπανση και τα δένδρα έχουν επάρκεια νερού ειδικά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο και Μάιο. 

Αντίθετα όσοι καθυστερούν την συγκομιδή έχουν μικρότερη παραγωγή ελαιολάδου τον 

επόμενο χρόνο κατά 40-80% και αν ακόμα εφαρμόζουν σωστό κλάδεμα, σωστή λίπανση και 

άρδευση.  

Το σύνολο των παραγωγών εφαρμόζουν σωστή πρακτική με το να χρησιμοποιούν πάνινα 

σακιά για την τοποθέτηση του ελαιοκάρπου και την μεταφορά του στο ελαιουργείο. Δεν 

εφαρμόζουν όμως όλοι οι παραγωγοί την σωστή πρακτική όσον αφορά τον χρόνο που 

μεσολαβεί από την συγκομιδή μέχρι την άλεση του ελαιοκάρπου που θα πρέπει να είναι όσο 

γίνεται πιο μικρός - αν είναι δυνατόν μερικές ώρες μόνο- για να έχουμε την καλλίτερη 

ποιότητα ελαιολάδου. Μόλις 1 στους 10 παραγωγούς αλέθουν τον ελαιόκαρπο την επόμενη 

ημέρα μετά την συγκομιδή, 3 στους 10 αλέθουν δύο ημέρες μετά την συγκομιδή, 2 στους 10 

αλέθουν τρείς ημέρες μετά την συγκομιδή, 3 στους 10 αλέθουν τέσσερεις ημέρες μετά την 

συγκομιδή και 1 στους 10 αλέθουν τον ελαιόκαρπο 5-10 ημέρες μετά την συγκομιδή.  

1.2.1.7 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η έρευνα έδειξε ότι οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται στην ελιά από τους 

παραγωγούς των περιοχών της μελέτης δεν γίνονται σωστά σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτό 

έχει σαν συνέπεια να μην επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα 

των ελαιόδεντρων και στη ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Είναι προφανές ότι η 

κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην έλλειψη βασικών γνώσεων για την καλλιέργεια της 

ελιάς από τους παραγωγούς που έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή εκτέλεση των 

καλλιεργητικών εργασιών που χρειάζεται η ελαιοκαλλιέργεια. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να οργανωθούν ειδικά σχολεία 

εκπαίδευσης για τους καλλιεργητές της ελιάς. Η συμβολή του δήμου στις εκπαιδεύσεις αυτές 

θα πρέπει να είναι αποφασιστική τόσο για την οργάνωση των σχολείων όσο και για την 

υλοποίηση τους. Το γεωπονικό δυναμικό του δήμου θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο σε 

αυτή τη σημαντική δραστηριότητα. Αυτονόητη είναι η ενεργός συμμετοχή του δήμου και στο 

πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου που πλημμελώς εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Εάν η αντιμετώπιση του δάκου γίνεται σωστά δεν υπάρχει ανάγκη να 
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εφαρμόζονται ψεκασμοί κάλυψης οι οποίοι –εκτός του ότι δεν επιτρέπονται λόγω του ΠΟΠ 

ελαιολάδου περιοχής Σητείας - υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου μολύνοντας το με 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων και επιπλέον μολύνουν το περιβάλλον. 

1.2.2 Αμπελοκαλλιέργεια  

Η περιοχή Σητείας έχει γενικά (κατά Koppen) μεσογειακό κλίμα, με ήπιους χειμώνες και 

πολύ ζεστά, ξηρά καλοκαίρια. Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά υψομέτρου, η απόσταση από τη 

θάλασσα, το ανάγλυφο κ.ά. διαφοροποιούν έντονα τα κλιματικά χαρακτηριστικά των 

αμπελουργικών ζωνών της υπό μελέτη περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

διαφορές των ανέμων που επικρατούν σε διάφορες ζώνες, ως προς την ένταση και την 

σχετική υγρασία. Οι καταβατικοί άνεμοι, βόρειοι στις περιοχές με νότιο προσανατολισμό και 

νότιοι στις περιοχές με βόρειο προσανατολισμό είναι συχνά μεγάλης έντασης και ξηροί. 

Ανάλογα, τα εδάφη των αμπελουργικών ζωνών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Είναι 

κυρίως πηλώδη ή πηλοαμμώδη, αλλά συναντώνται και όλες οι άλλες κατηγορίες, από 

αργιλώδη μέχρι και αμμώδη ή αμμοπηλώδη.  

Διαπιστώνεται επομένως ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το οικολογικό 

περιβάλλον της περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ζωνών της οποίας επιβάλλεται 

να εκμεταλλευτούμε.  

Ειδικά για την περιοχή επισημαίνονται: 

 Η βαθιά αμπελουργική παράδοση ορισμένων ζωνών και η απουσία αμπελώνων σε 

άλλες ζώνες όπως οι παραλιακές. 

 Η μικρή αμπελουργική ιδιοκτησία που σε συνδυασμό με τον πολυτεμαχισμό έχουν 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αδυναμία εκμηχάνισης, η αύξηση του κόστους 

παραγωγής κ.λ.π. 

 Έχει εγκαταλειφτεί η καλλιέργεια σουλτανίνας για σταφιδοποίηση, και έχουν μειωθεί 

οι εκτάσεις των οινοποιήσιμων ποικιλιών κυρίως του λιάτικου ενώ τα τελευταία 

χρόνια έγιναν νέες φυτεύσεις κυρίως με ασύρτικο, θραψαθήρι, σιράχ, καμπερνέ κ.λπ. 

Έχουν όμως τελευταία εγκατασταθεί (περιοχή Αγίας Σοφίας) σύγχρονοι γραμμικοί 

αμπελώνες οινοποιήσιμων ποικιλιών.  
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 Το κλίμα είναι ευνοϊκό ιδιαίτερα για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, και όψιμες 

επιτραπέζιες ποικιλίες σκεπαστές όπου δεν έχομε δυνατούς ανέμους. Μεγαλύτερη 

ανάλυση γίνεται στο δεύτερο πακέτο στην βελτίωση των υφιστάμενων καλλιεργειών. 

 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και το ιστορικό της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή, μπορεί 

να γίνει διαχωρισμός σε ζώνες με διαφορετική δυνατότητα ανάπτυξης της παραγωγής 

αμπελουργικών προϊόντων. Έτσι μπορεί να καθοριστούν: 

 Ζώνες με μεγάλο αμπελουργικό ενδιαφέρον και παράδοση στη αμπελοκαλλιέργεια, με 

περιοχές (τοποθεσίες) που το αμπελουργικό δυναμικό τους επιτρέπει την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων περισσότερων της μιας κατευθύνσεων 

παραγωγής όπως π.χ. η περιοχή του οροπεδίου Αρμένων, Χανδρά, Ζήρου. 

 Ζώνες που, αν και δεν έχουν μέχρι σήμερα αμπελώνες, μπορούν να δώσουν υψηλής 

αξίας επιτραπέζια σταφύλια, όπως π.χ. οι παραλιακές περιοχές για παραγωγή 

υπερπρώιμων σταφυλιών και οι περιοχές με μεγάλο υψόμετρο και δυνατότητα 

άρδευσης για την παραγωγή υπερόψιμων σταφυλιών. Σχετικά επισημαίνεται ότι η 

επιλογή αυτών των περιοχών θα πρέπει να γίνει μετά από επιτόπια έρευνα, με κρίσιμο 

παράγοντα το υπήνεμο της περιοχής.  

 Ζώνες που παρουσιάζουν μικρό ή κανένα αμπελουργικό ενδιαφέρον. 

Οι διαπιστώσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του Σητειακού αμπελώνα σε 

συνδυασμό με:  

 την νέα κοινοτική και εθνική πολιτική για το αμπέλι και το κρασί - Κοινή Οργάνωση 

Αγοράς (Κ.Ο.Α.) οπωροκηπευτικών & οίνου, 

 την απαίτηση για παραγωγή, πιστοποιημένων, υψηλής ποιότητας, και ασφαλών για 

την υγεία του καταναλωτή προϊόντων, με μεθόδους και τεχνικές που θα διατηρούν 

την ισορροπία του οικοσυστήματος, 

 τον οξύ ανταγωνισμό στα αμπελουργικά προϊόντα, τόσο στην εσωτερική αγορά, ως 

συνέπεια της παγκοσμιοποίησης και των διμερών εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε., 

όσο και στη διεθνή αγορά κ.ά. 

επιβάλλουν την αναδιάρθρωσή του ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και ο 

προσανατολισμός του προς την αγορά, με απώτερο στόχο την ανάδειξη του αμπελουργικού 

τομέα ως ενός από τους σημαντικότερους της περιοχής. 
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1.2.3 Λοιπές καλλιέργειες 

 Στις αρδευόμενες περιοχές των πρώην κοινοτήτων Χανδρά, Αρμένων, Ζήρου, 

Παπαγιαννάδων υπάρχουν μη συστηματικές πλην ελαχίστων αλλά αξιόλογων 

προσπαθειών καλλιέργειας υπαίθριων κυρίως (αλλά και θερμοκηπιακών) κηπευτικών 

(τομάτας, πατάτας, καλαμποκιού, αγκινάρας, κρεμμυδιών, λάχανου, μπρόκολου, 

μαρουλιού, σπανακιού κλπ. που διατίθενται στα μανάβικα, λαϊκές και σούπερ μάρκετ 

της περιοχής αλλά και προορίζονται και για αυτοκατανάλωση. 

 Επίσης υπάρχουν διάσπαρτες και κυρίως σε συγκαλλιέργεια με τα κηπευτικά 

ορισμένα οπωροφόρα δένδρα όπως βερυκοκιές, ροδακινιές δαμασκηνιές, αχλαδιές, 

μηλιές (στο παρελθόν γινόταν συστηματική καλλιέργεια μηλιάς με καλή ποιότητα και 

αποδόσεις λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματικών συνθηκών) και λίγων κερασιών αλλά 

με μικρή διάρκεια ζωής (μικρές αποδόσεις και μικρή διάρκεια ζωής των δένδρων, 

(απότομη ξήρανση των φυτών λόγω χαμηλού υψόμετρου, ζεστού και ξηρού θέρους 

αλλά και σηψηριζίες σε περιπτώσεις υπερβολικής υγρασίας). 

 Τέλος υπάρχουν αρκετές εκτάσεις σε αγρανάπαυση που προήλθαν από την 

εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

αποξηραμένων ζωοτροφών (τριφύλλι, μηδική) για την αιγοπροβατοτροφία της 

περιοχής. 

1.2.4 Κηπευτικά 

1.2.4.1 Καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή της Λεύκης και Ζάκρου 

Στην περιοχή της Λεύκης η καλλιέργεια λαχανικών, λόγω και του υψομέτρου της περιοχής, 

περιορίζεται τόσο χρονικά όσο και σε έκταση. Έτσι κατά βάση οι περισσότεροι λαχανόκηποι 

προορίζονται για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών του παραγωγού και σε μικρότερη 

κλίμακα για την διάθεση των προϊόντων στην τοπική αγορά. Τα λαχανικά στην περιοχή 

καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις, κυρίως υπαίθρια, στην κατάλληλη για το κάθε είδος 

εποχή. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις καλλιεργούνται λαχανικά σε πρόχειρα καλυμμένες 

κατασκευές που έχουν ως σκοπό την εκμετάλλευση των ιδιαιτεροτήτων του κλίματος της 

περιοχής για την παραγωγή λαχανικών υψηλής αξίας, σε περιόδους που η παραγωγή 

λαχανικών τόσο θερμοκηπίου όσο και υπαίθριων είναι χαμηλή και αντιστοίχως οι τιμές 

συνήθως ικανοποιητικές. 
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Οι λαχανόκηποι αυτής της μορφής μπορούν και πρέπει να παράγουν προϊόντα με όσο το 

δυνατόν χαμηλότερες εισροές, και αν είναι δυνατόν με βιολογικές μεθόδους, προστατεύοντας 

τόσο την υγεία των παραγωγών-καταναλωτών όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούνε 

καθημερινά. Στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας απαγορεύεται η χρήση χημικών 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και αντί αυτών χρησιμοποιούνται μέσα και μέθοδοι φιλικές 

προς το περιβάλλον που φέρνουν σε ισορροπία το αγροοικοσύστημα. Τέτοιες μέθοδοι είναι η 

αμειψισπορά, η χλωρή λίπανση, η συγκαλλιέργεια, η χρήση κόμποστ και ο έλεγχος των 

φυτοπαρασίτων που βασίζεται σε προληπτικά κυρίως μέτρα. 

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στους λαχανόκηπους αυτού του τύπου είναι συνήθως: η 

σταδιακή εξάντληση του εδάφους και της οργανικής του ουσίας λόγω της συνεχούς 

καλλιέργειας του με τα ίδια λαχανικά, η αύξηση των πληθυσμών των φυτοπαρασίτων και 

κατ’ επέκταση των προβλημάτων φυτοπροστασίας σε κάποιες περιπτώσεις, η αρνητική 

επίδραση κάποιων λαχανικών σε κάποια άλλα που φυτεύονται μετά από αυτά στο ίδιο 

χωράφι (π.χ. λάχανο σε κρεμμύδι), η εμφάνιση τοξικοτήτων στα φυτά λόγω της μη ορθής 

χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ή της χρήσης αχώνευτης κοπριάς, η χρήση ποικιλιών 

ή υβριδίων λαχανικών ιδιαίτερα απαιτητικών σε μεγάλες ποσότητες νερού και λιπασμάτων. 

Η προσθήκη χωνεμένης οργανικής ουσίας (κόμποστ ή κοπριάς) στο έδαφος μπορεί να 

βοηθήσει τόσο στην βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, να δώσει θρεπτικά στοιχεία στο 

έδαφος, αλλά και να προσθέσει πληθυσμούς ωφέλιμων μικροοργανισμών στο έδαφος, 

μειώνοντας έτσι τους πληθυσμούς των βλαβερών για τα φυτά μικροοργανισμών. Η χρήση 

αχώνευτης οργανικής ουσίας θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω δημιουργεί τοξικότητες και διάφορα άλλα προβλήματα στην καλλιέργεια, το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

Η σωστή και η ορθολογική χρήση τόσο των λιπασμάτων όσο και των φυτοφαρμάκων 

κρίνεται επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης 

και δοσολογίες του εκάστοτε σκευάσματος και υπό τις οδηγίες του σύμβουλου γεωπόνου. Η 

επιλογή ειδικά από τους ερασιτέχνες παραγωγούς ντόπιων και εγκλιματισμένων στην περιοχή 

ποικιλιών λαχανικών αλλά και γενικά η αποφυγή χρήσης υβριδίων πολύ απαιτητικών σε 

μεγάλες ποσότητες νερού και λιπασμάτων, θα βοηθήσει στην πιο ορθολογική και με 

λιγότερες εισροές καλλιέργεια. 

Στα πλαίσια της πιο ορθολογικής χρήσης των εισροών (λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κτλ) στη 

λαχανοκομία, με παράλληλα πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περισσότερων 
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από τα παραπάνω προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε μία λαχανοκομική 

καλλιέργεια, συνίσταται η χρήση της αμειψισποράς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω με την 

αμειψισπορά αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις της συνεχούς καλλιέργειας με το ίδιο 

λαχανικό ενός χωραφιού. Παράλληλα βελτιώνεται η γονιμότητα του εδάφους, αυξάνονται οι 

αποδόσεις των λαχανικών, μειώνονται οι προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, μειώνονται 

οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε εισροές και γενικότερα γίνονται οι καλλιέργειες καλύτερα 

και ευκολότερα διαχειρίσιμες από τους παραγωγούς. 

Η χρήση κάποιας μορφής συγκαλλιέργειας λαχανικών όπως περιγράφηκε παραπάνω μπορεί 

να εφαρμοστεί σε μικρής έκτασης λαχανόκηπους και να δώσει αύξηση του γεωργικού 

εισοδήματος, καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου του λαχανόκηπου, καλύτερη αξιοποίηση 

των εργατικών και μείωση του κόστους άλλων εργασιών (π.χ. κόστος υποστύλωσης 

φασολιάς) και γενικότερα να συνεισφέρει σε μια καλύτερη αξιοποίηση των μέσων 

παραγωγής. 

1.2.4.2 Καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή του Γούδουρα 

Στην περιοχή του Γούδουρα η καλλιέργεια λαχανικών εντοπίζεται κυρίως σε θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες (Εικόνα 1) μεγαλόκαρπου αγγουριού (Εικόνα 2) για εξαγωγή και 

δευτερευόντως σε καλλιέργεια τομάτας και πιπεριάς (Εικόνα 3). Τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται κυρίως αφορούν σε προβλήματα φυτοπροστασίας, προβλήματα λίπανσης και 

λόγω της κακής ποιότητας του αρδευτικού νερού (πολύ υψηλή αλατότητα) που 

χρησιμοποιείται. Το πρόβλημα της υψηλής αλατότητας του αρδευτικού νερού επηρεάζει 

αρνητικά ιδιαίτερα την καλλιέργεια του αγγουριού καθώς το αγγούρι είναι πολύ ευπαθές 

στην αλατότητα.  

 

Εικόνα 1 Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή του Γούδουρα 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 31 από 384 

 

Εικόνα 2 Καλλιέργεια αγγουριού 

  

Εικόνα 3 Καλλιέργεια τομάτας 

Δυστυχώς η χρήση της αμειψισποράς, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει κάποια από τα 

παραπάνω προβλήματα, είναι σχεδόν αδύνατη στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Αυτό 

οφείλεται καταρχάς στην εντατική χρήση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και την 

καλλιέργεια φυτών, που ανήκουν κυρίως στις οικογένειες των κολοκυνθοειδών και των 

σολανωδών, τα οποία έχουν πολλούς κοινούς εχθρούς και ασθένειες. Πάντως, στο βαθμό που 

αυτό είναι δυνατόν, καλό θα ήταν να εφαρμόζεται κάποιας μορφής εναλλαγή καλλιεργειών 

και στο θερμοκήπιο (π.χ. καλλιέργεια φασολιού). 

Όσον αφορά τα προβλήματα φυτοπροστασίας σημαντική είναι η εφαρμογή όλων των μέτρων 

πρόληψης (απομάκρυνση υπολειμμάτων προηγούμενων καλλιεργειών, απολύμανση εδάφους 

κτλ), η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, σπορόφυτα), η χρήση 
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εμβολιασμένων σε ανθεκτικά υποκείμενα λαχανικών ή και η χρήση ανθεκτικών υβριδίων, η 

έγκαιρη και σωστή εφαρμογή μέτρων φυτοπροστασίας όπως η έγκαιρη εξαπόλυση ωφέλιμων 

εντόμων και οι έγκαιρες επεμβάσεις φυτοπροστασίας (με βιολογικά ή ήπια εγκεκριμένα 

φυτοπροστατευτικά) όταν χρειάζεται, η χρήση παγίδων για την παρακολούθηση των 

πληθυσμών των εντόμων, η επιμελημένη απομάκρυνση των ζιζανίων από την καλλιέργεια, η 

μείωση της υγρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου κ.α. 

Η συνεχής και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, εκτός των δυσμενών επιπτώσεων που έχει 

τόσο στο περιβάλλον, τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές, οδηγεί στην ανάπτυξη 

ανθεκτικοτήτων από τα φυτοπαράσιτα στα φυτοφάρμακα, με αποτέλεσμα την αχρήστευση 

ακόμη και πολύ ισχυρών φυτοφαρμάκων. Εξάλλου η χρήση ευρέως φάσματος 

φυτοφαρμάκων εκτός των βλαβερών φυτοπαρασίτων προκαλεί ζημιά και στους ωφέλιμους 

οργανισμούς οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από τους βλαβερούς. 

Τα προβλήματα λίπανσης μπορούν να αντιμετωπιστούν με την χρήση οργανικής ουσίας 

(κόμποστ, χωνεμένη κοπριά), που βελτιώνει τόσο την δομή του εδάφους όσο και αποδίδει 

στο έδαφος όλα τα θρεπτικά στοιχεία σταδιακά και όχι άμεσα όπως τα χημικά λιπάσματα. Η 

ορθολογική κι όχι αλόγιστη χρήση των χημικών λιπασμάτων μπορεί να συντελέσει στην 

αποφυγή προβλημάτων υπερλίπανσης των καλλιεργειών που σε συνδυασμό με την χρήση 

κακής ποιότητας αρδευτικού νερού μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα τοξικότητας στα 

φυτά. 

Με δεδομένη την πολύ μεγάλη ευαισθησία του αγγουριού στην υψηλή αλατότητα αλλά και 

την χρήση νερού από γεωτρήσεις με υψηλή συγκέντρωση αλάτων, η αντιμετώπιση του 

προβλήματος της αλατότητας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Η ορθολογική χρήση του νερού 

άρδευσης, η συγκέντρωση και εφαρμογή βρόχινου νερού για άρδευση, η προσθήκη 

οργανικής ουσίας και η χρήση ανεκτικότερων στην αλατότητα υβριδίων και υποκειμένων 

εμβολιασμού ίσως συμβάλουν στη μείωση του προβλήματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

χρήση καλής ποιότητας νερού άρδευσης από την έναρξη της καρπόδεσης του αγγουριού και 

μετά. Όμως και η εναλλάξ χρήση νερού άρδευσης με βρόχινο νερό μπορεί να μειώσει την 

αρνητική επίδραση της αλατότητας στην καλλιέργεια. 

Η επιλογή και η χρήση εμβολιασμένων φυτών, σε υποκείμενα ανεκτικά στην αλατότητα, έχει 

αποδειχτεί σε πρόσφατες μελέτες ότι βελτιώνει τόσο την ποιότητα όσο και την παραγωγή 

αγγουριών κάτω από συνθήκες υψηλής αλατότητας και μπορεί να αποτελέσει μια πολύ 

σημαντική μέθοδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
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1.2.5 Γενικές διαπιστώσεις 

Από την έρευνα, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε και καταγράψαμε, 

την επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε κατοίκους των 

τοπικών κοινοτήτων Ζήρου, Χανδρά, Παπαγιαννάδων, Αρμένων και Ζάκρου αλλά και από 

συζητήσεις με κατοίκους των περιοχών διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 Διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το οικολογικό 

περιβάλλον της περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ζωνών της οποίας 

επιβάλλεται να εκμεταλλευτούμε. 

 Ορισμένες περιοχές είναι ανεμόπληκτες, ενώ άλλες υπήνεμες και αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στις προτάσεις για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

 Υπάρχει αρκετό νερό για την άρδευση των καλλιεργειών (γεωτρήσεις) αλλά κακά 

διαχειριζόμενο. 

 Υπάρχει πρόβλημα λόγω της σοβαρής μείωσης του γεωργικού δυναμικού της περιοχής. 

Οι περισσότεροι νέοι έχουν κατέβει στη Σητεία ή Ιεράπετρα ή δουλεύουν στην ΔΕΗ 

στον Αθερινόλακο. Στα προαναφερόμενα χωριά έχουν μείνει μόνο λίγοι νέοι αγρότες 

με πραγματικό ενδιαφέρον για επιχειρηματικές καλλιέργειες οι οποίοι ασχολούνται 

κυρίως με υπαίθρια κηπευτικά και σκεπαστά που τα προωθούν σε έμπορους ή λαϊκές 

αγορές. 

 Δεν υπάρχουν ομάδες παραγωγών ώστε να μπορούν να διαπραγματευτούν με αξιώσεις 

μεγάλες ποσότητες προϊόντων στο εσωτερικό (π.χ. σούπερ μάρκετ) ή στο εξωτερικό. 

 Από τα ερωτηματολόγια αλλά και από την συζήτηση με αγρότες της περιοχής και την 

υπάρχουσα εμπειρία φάνηκε ότι η ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου Αρμένων –Χανδρά 

Ζήρου αλλά και  Ζάκρου προσφέρεται για δενδροκομικές καλλιέργειες όπως 

πυρηνόκαρπα (κατάλληλες ποικιλίες δαμασκηνιάς, ροδακινιάς και βερυκοκιάς), 

μηλοειδή στα υψηλότερα υψόμετρα (κατάλληλες ποικιλίες μηλιάς κι αχλαδιάς) αλλά 

και κηπευτικά, (υπαίθρια κυρίως αλλά και υπό κάλυψη), διευρύνοντας την παραγωγική 

περίοδο των πρώιμων παραλιακών περιοχών του Δήμου. Επίσης από τις συζητήσεις 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα σε επί μέρους περιοχές των δύο περιοχών με 

μικροκλίμα η δυνατότητα εγκατάστασης συμπληρωματικών ή εναλλακτικών 

καλλιεργειών (π.χ. αρωματικά φυτά, μπανάνες, φραγκόσυκα και άλλα υποτροπικά 

φυτά) στα πλαίσια είτε ατομικής είτε ομαδικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
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(ομάδες παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία) αλλά και άλλες καλλιέργειες για τις οποίες 

θα αναφερθούμε ειδικότερα στα επόμενα κεφάλαια της μελέτης. 
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1.3 Αποτελέσματα επιτόπιας έρευνας και συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου σε εννέα Super και Mini Μαρκετ του καλλικρατικού 

δήμου Σητείας στα οποία διακινούνται νωπά προϊόντα (φρούτα & 

λαχανικά) 

Για τις ανάγκες της μελέτης που ανέλαβε το ΤΕΙ Κρήτης με αντικείμενο «Ανάθεση 

Ερευνητικού Προγράμματος στο ΤΕΙ Κρήτης για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δ.Ε. 

Λεύκης και της Τ.Κ. Ζάκρου» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην εν λόγω περιοχή. Σκοπός 

της επίσκεψης είναι η εκτίμηση της κατάστασης αναφορικά με την εμπορία νωπών φρούτων 

και λαχανικών στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης Η επίσκεψη και η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011, από το Μιχάλη. 

Παπαηλιάκη, Γεωπόνο στη Διεύθυνση Αγροκτήματος και συνεργάτη της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και τη φοιτήτρια της Σχολής Κεχαγιά Νάζη. Στους 

πίνακες που ακολουθούν αναφέρεται το είδος του προϊόντος, η προέλευση του και η 

ημερήσια ποσότητα πώλησης, σε κιλά ή σε τεμάχια. 

Πίνακας 9 Σούπερ μάρκετ #1 
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Πίνακας 10 Σούπερ μάρκετ #2 

 

Πίνακας 11 Σούπερ μάρκετ #3 
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Πίνακας 12 Σούπερ μάρκετ #4 

 

Πίνακας 13 Σούπερ μάρκετ #5 
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Πίνακας 14 Σούπερ μάρκετ #6 

 

Πίνακας 15 Σούπερ μάρκετ #7 
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Πίνακας 16 Σούπερ μάρκετ #8 

 

Πίνακας 17 Σούπερ μάρκετ #9 
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Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την επιτόπια μελέτη συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Οι υπεύθυνοι των σούπερ και μίνι μάρκετ της περιοχής δήλωσαν ότι ευχαρίστως θα 

αγόραζαν οποιοδήποτε προϊόν που έχει παραχθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 

Σητείας, δεδομένης της προτίμησης των καταναλωτών για τα ντόπια προϊόντα. Η 

πολιτική των καταστημάτων είναι η στήριξη της ντόπιας παραγωγής, αλλά δυστυχώς 

δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες. 

 Αρκετές φορές υπάρχουν μπανάνες Σητείας και κάποιες φορές πατάτες, μπάμιες και 

βλήτα. Προτιμώνται από τους καταναλωτές.  

 Υπάρχει αξιόλογη ζήτηση ντόπιων βιολογικών προϊόντων τα οποία προϊόντα 

δυστυχώς το κατάστημα αδυνατεί να βρει. Γενικά τα ντόπια προϊόντα και τα 

βιολογικά προτιμώνται από τους καταναλωτές παρά το ότι οι τιμές τους είναι 

ανεξηγήτως υψηλές. 

 Ορισμένες εποχές του χρόνου τα καταστήματα διακινούν σητειακής προέλευσης 

προϊόντα (μπανάνες, βερίκοκα, σταφύλια, πατάτες, κρεμμύδια κ.α.). Πρώτα 

αγοράζονται από τους καταναλωτές αυτά και μετά τα υπόλοιπα ομοειδή.  

 Τα καταστήματα αναζητούν παραγωγούς ντόπιων προϊόντων αλλά δυστυχώς δεν 

βρίσκουν. 

 Οι καταναλωτές θα αγόραζαν ευχαρίστως προϊόντα της περιοχής, ακόμη και εάν αυτά 

ήταν ελαφρώς ακριβότερα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν.  

 Υπάρχει μια μικρή ζήτηση βιολογικών προϊόντων τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως 

από ξένους, αλλά δεν υπάρχουν.  

 Υπάρχουν λίγα τοπικά προϊόντα τα οποία προτιμώνται από τους ντόπιους, αλλά 

κυρίως από τους τουρίστες. Υπάρχει μια μικρή ζήτηση και για βιολογικά κυρίως από 

τα νεαρά ζευγάρια και ηλικιωμένους. Αναζητά παραγωγούς ντόπιων και βιολογικών 

προϊόντων αλλά δεν βρίσκει. Οι τουρίστες ενδιαφέρονται πολύ για την κρητική 

μπανάνα. 
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Πίνακας 18 Ημερήσια και ετήσια διακίνηση τεσσάρων προϊόντων από τα 9 παραπάνω σημεία πώλησης 

Προϊόν Ημερήσια Ετήσια 

Μπανάνες 83 κιλά 30,2 τόνοι 

Λεμόνια 82 κιλά 29,9 τόνοι 

Σκόρδα 72 τεμάχια 26.280 τεμάχια 

Κρεμμύδια 233 κιλά 85,1 τόνοι 
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2 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
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2.1 Αμπελοκαλλιέργεια 

2.1.1 Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι, η κανονική ανάπτυξη και παραγωγή του αμπελιού είναι αποτέλεσμα της 

ενέργειας και αλληλεπίδρασης οικολογικών, βιολογικών και καλλιεργητικών παραγόντων. 

Με άλλα λόγια, οι κύριοι συντελεστές της «αμπελουργικής παραγωγής» είναι: 

1. το οικολογικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση το αμπελουργικό με τη γενική του 

έννοια  

2. η ποικιλία σε συνδυασμό με το υποκείμενο και  

3. η εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική. 

Ειδικότερα, για κάθε ένα από τους παραπάνω συντελεστές μπορούμε να επισημάνουμε τα 

εξής. 

2.1.2 Οικολογικό Περιβάλλον  

Όπως αναφέρθηκε και στο 1.2.2. στην περιοχή μπορεί να γίνει διαχωρισμός σε 3 ζώνες με 

βάση τη διαφορετική δυνατότητα ανάπτυξης της παραγωγής αμπελουργικών προϊόντων: 

 Ζώνες με μεγάλο αμπελουργικό ενδιαφέρον και παράδοση στη αμπελοκαλλιέργεια, με 

περιοχές (τοποθεσίες) που το αμπελουργικό δυναμικό τους επιτρέπει την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων περισσότερων της μιας κατευθύνσεων 

παραγωγής όπως π.χ. η περιοχή του οροπεδίου Αρμένων, Χανδρά, Ζήρου. 

 Ζώνες που, αν και δεν έχουν μέχρι σήμερα αμπελώνες, μπορούν να δώσουν υψηλής 

αξίας επιτραπέζια σταφύλια, όπως π.χ. οι παραλιακές περιοχές για παραγωγή 

υπερπρώιμων σταφυλιών και οι περιοχές με μεγάλο υψόμετρο και δυνατότητα 

άρδευσης για την παραγωγή υπερόψιμων σταφυλιών. Σχετικά επισημαίνεται ότι η 

επιλογή αυτών των περιοχών θα πρέπει να γίνει μετά από επιτόπια έρευνα, με κρίσιμο 

παράγοντα το υπήνεμο της περιοχής.  

 Ζώνες που παρουσιάζουν μικρό ή κανένα αμπελουργικό ενδιαφέρον. 

Σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει, σε όλες τις ζώνες, να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά 

τους πλεονεκτήματα που είναι, όσον αφορά: 
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α. Τις επιτραπέζιες ποικιλίες, η εκμετάλλευση αφ’ ενός των παραλιακών περιοχών που 

το τοπικό κλίμα εξασφαλίζει μια συγκριτική πρωιμότητα μέχρι και ένα μήνα, σε σχέση με 

άλλες ανταγωνίστριες περιοχές και αφ’ ετέρου αυτών με υψηλό υψόμετρο όπου λόγω των 

λίγων ή όψιμων φθινοπωρινών βροχών και της μικρής σχετικής υγρασίας (λόγω των 

ξηρών ανέμων), μπορούν εύκολα να διατηρηθούν τα σταφύλια στο πρέμνο για 2 - 3 μήνες 

μετά την ωρίμανση. 

β. Τις οινοποιήσιμες ποικιλίες, η εκμετάλλευση των περιοχών που συμβάλουν στην 

έκφραση του οινολογικού δυναμικού των εντόπιων κυρίως ποικιλιών και την 

προσαρμοστικότητα και συμπληρωματικότητα ποικιλιών άλλων Ελληνικών περιοχών ή 

εισαγόμενων.  

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει:  

 Βραχυπρόθεσμα να εκμεταλλευτούμε τις παραπάνω γενικές διαπιστώσεις, 

αξιολογώντας όμως κάθε φορά τις τοπικές συνθήκες και  

 μακροπρόθεσμα να εφαρμοστεί ένα Σύστημα Αξιολόγησης Αμπελότοπων που 

χρησιμοποιώντας, με αντίστοιχη βαρύτητα, παραμέτρους όπως χρήση γης, υψόμετρο, 

κλίση, έκθεση, βάθος εδάφους, στράγγιση, βαθμοημέρες, περίοδο ελεύθερη παγετών, 

περίοδο ελεύθερη καυσώνων κ.ά. οδηγεί στην σύνταξη ενός χάρτη αξιολόγησης του 

αμπελουργικού δυναμικού των διαφόρων περιοχών. Ο τελευταίος, μετά από 

ανάλογη νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει τη βάση για τη χορήγηση αδειών 

μελλοντικών φυτεύσεων. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην αμπελουργία της Κρήτης με την εγκατάλειψη της 

σταφιδοκαλλιέργειας, σε συνδυασμό με την γενικότερη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή και 

Παγκόσμια αμπελουργία συνηγορούν στην άποψη ότι η κατεύθυνση η οποία παρουσιάζει 

ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον είναι αυτή των επιτραπέζιων ποικιλιών. Εξάλλου, είναι 

η κατεύθυνση με την μικρότερη εκμηχάνιση των καλλιεργητικών εργασιών και κατά 

συνέπεια τα μειονεκτήματα του τομέα (μικρή ιδιοκτησία, πολυτεμαχισμός κ.λπ.) επιδρούν 

λιγότερο αρνητικά στην μείωση του κόστους σε σύγκριση με τις άλλες κατευθύνσεις.  

Συγχρόνως, θα πρέπει να στηριχθεί, με στόχο την σταδιακή επέκτασή της σε βάθος 

εικοσαετίας, και η κατεύθυνση των οινοποιήσιμων ποικιλιών. Ειδικά δε στη Σητεία, με βάση 

και την εμπειρία του παρελθόντος (Μαλβαζίας οίνος κ.λπ., οίνος Αγριλλού), αποτελεί την 

κύρια κατεύθυνση επέκτασης, υπό την προϋπόθεση παραγωγής οίνων ποιότητας 

προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς.  
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Αντίθετα, οι μέχρι σήμερα προοπτικές δεν συνηγορούν στην αύξηση των εκτάσεων της 

σταφιδοποιήσιμης Σουλτανίνας.  

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Σητειακός αμπελώνας, για να είναι ανταγωνιστικός, θα πρέπει να 

είναι ενταγμένος στον κρητικό αμπελώνα, ιδιαίτερα όσον αφορά την μεταποίηση, εμπορεία 

και διάθεση των προϊόντων του. 

2.1.3 Ποικιλίες 

Επιτραπέζιες ποικιλίες 

Βασική προϋπόθεση μιας προηγμένης Αμπελουργίας στον τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών είναι η σωστή επιλογή των ποικιλιών που 

προσαρμόζονται καλύτερα στο οικολογικό περιβάλλον, καλύπτουν συμμετρικά την 

εποχή διάθεσης και ικανοποιούν πλήρως τους καταναλωτές.  

Επιβάλλεται επομένως, να γίνει ποικιλιακή διάρθρωση του Κρητικού και ιδιαίτερα του 

Σητειακού αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών με στόχο την κάλυψη τόσο των 

προαναφερθέντων απαιτήσεων, όσο και των αντιστοίχων που προέκυψαν από την έρευνα της 

αγοράς (βλέπε Μελέτη Αμπελουργίας Ν. Ηρακείου, ΤΕΙ Κρήτης). Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει:  

 Να εγκατασταθούν αμπελώνες επιτραπέζιας Σουλτανίνας με δυνατότητα 

κάλυψης και καλλιεργητική τεχνική προσαρμοσμένη ώστε το μεγαλύτερο μέρος 

της παραγωγής της να έχει τα χαρακτηριστικά με τα οποία είναι γνωστή στις διεθνείς 

αγορές με το όνομα Thompson Seedless 

 Να επεκταθεί, σε πρώτη φάση, η καλλιέργεια των όψιμων, κόκκινων ποικιλιών 

Crimson Seedless και Red Globe , οι οποίες αφενός έχουν δείξει καλή συμπεριφορά 

καλλιεργημένες μικρές εκτάσεις σε περιοχές του Ν. Ηρακλείου (Αρχάνες, Προφήτη 

Ηλία, Μορόνι κ.ά.) και αφετέρου εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη εμπορική αξία. 

 Να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει αφ’ ενός το οικολογικό 

περιβάλλον και αφ’ ετέρου η περιοδική κάλυψη των πρέμνων με πλαστικό, για 

διεύρυνση τις εποχής διάθεσης των επιτραπέζιων σταφυλιών, σε περιόδους που 

εξασφαλίζουν πολύ υψηλές τιμές (Μάιο – Ιούλιο και μετά τις 15 Οκτώβρη). 

 Ειδικότερα, για την παραγωγή όψιμων επιτραπέζιων σταφυλιών μπορεί να γίνει 

εγκατάσταση αμπελώνων με κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου 
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Χανδρά, Ζήρου και Αρμένων, αλλά και σε περιοχές όπως ο Κατελιώνας, η Σίτανος 

κ.α.  

 Εκεί όμως που, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η 

εκμετάλλευση του παράγοντα πρωιμότητα όπου ο συνδυασμός μιας πρώιμης 

περιοχής με πρώιμη περιοδική πλήρη κάλυψη των πρέμνων με πλαστικό μπορεί να 

εξασφαλίσει μια σχετική πρωιμότητα 40-50 ημερών.  

Η παραγωγή πρώιμων επιτραπέζιων σταφυλιών έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μπορεί να 

αποτελέσει μια συμφέρουσα εναλλακτική καλλιέργεια σε περιοχές όπου κατά παράδοση 

καλλιεργούνται πρώιμα κηπευτικά σε θερμοκήπια. Στην υπό μελέτη περιοχή κηπευτικά 

καλλιεργούνται κυρίως στην ζώνη του Γούδουρα. Παρόμοιες ωστόσο συνθήκες επικρατούν 

σε όλη την παραλιακή ζώνη από την Ζάκρο μέχρι και την περιοχή της Λαγκάδας όπου και 

είχε εγκατασταθεί κατά το παρελθόν με επιτυχία καλλιέργεια της πρώιμης ποικιλίας Cardinal.  

Η καταλληλότητα της ζώνης αυτής για την εγκατάσταση καλλιέργειας πρώιμων 

επιτραπέζιων σταφυλιών επιβεβαιώνεται και από την επιτυχημένη εγκατάσταση 

πειραματικού αμπελώνα στην γειτονική περιοχή Κουτσουρά της ζώνης καλλιέργειας 

κηπευτικών Ιεράπετρας. Ο πειραματικός αμπελώνας εγκαταστάθηκε σε εγκαταλειμμένο 

θερμοκήπιο με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης, που αφορούσε την επίδραση 

της κάλυψης με πλαστικό στην καλλιεργητική συμπεριφορά της Σουλτανίνας (Εικόνα 4). 

                      

Εικόνα 4 Γενική άποψη πειραματικού αμπελώνα επιτραπέζιας Σουλτανίνας, υπό πλήρη κάλυψη. 

 

Η φύτευση του αμπελώνα έγινε το 2004, με δύο ποικιλίες, Αττική και Superior Seedless, 

εμβολιασμένες σε υποκείμενο 41Β. Η μόρφωση των πρέμνων έγινε σε παραλλαγή 

κυπελλοειδούς με συλλογική υποστύλωση σε σχήμα «ανοικτής σκάφης». Η πλήρης κάλυψη 

του θερμοκηπίου με ειδικό πλαστικό φύλλο ανθεκτικό στο θειάφι, γίνεται αμέσως μετά το 
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κλάδεμα καρποφορίας, τέλος Νοεμβρίου - αρχές Δεκεμβρίου, και η αφαίρεση του περί τα 

μέσα Μαρτίου, όταν οι ράγες αποκτήσουν μέγεθος 2-3 mm. Η διαχείριση της κόμης 

περιλαμβάνει βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, αφαίρεση φύλλων  και εφαρμογή χαραγής. 

Η άρδευση γίνεται υπεδάφια, για περιορισμό της επιφανειακής και σχετικής υγρασίας στην 

φυλλόσφαιρα. Σημειώνεται ότι ο αμπελώνας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο 

της βιολογικής γεωργίας. Η συγκομιδή γίνεται με βάση τον δείκτη ωριμότητας 

(σάκχαρα/οξέα), αφού η Αττική δεν αντιμετωπίζει, πρόβλημα χρωματισμού, και ξεκινά αρχές 

με μέσα Ιουνίου. Η παραγωγή σε εμπορεύσιμο σταφύλι κυμαίνεται από 1500 έως 2250 κιλά 

ανά στρέμμα (Εικόνα 5). Με βάση τα παραπάνω, η καλλιέργεια πρώιμων ποικιλιών υπό 

μερική κάλυψη μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρουσα εναλλακτική καλλιέργεια, σε περιοχές 

με κατάλληλο μεσόκλιμα. Όλα τα αποτελέσματα και οι λεπτομέρειες της καλλιεργητικής 

τεχνικής θα είναι στην διάθεση των διάθεση των παραγωγών που θα ενδιαφερθούν για την 

εγκατάσταση σχετικής καλλιέργειας και θα παρουσιαστούν σε σχετικό σεμινάριο το οποίο θα 

οργανώσει το Εργαστήριο Αμπελοοινικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ. 

                                 

Εικόνα 5 Γενική άποψη πειραματικού αμπελώνα Κουτσουρά και των συντελεστών του 

 

 Να εγκατασταθεί ένα δίκτυο πειραματικών αξιολόγησης νέων, κυρίως αγίγαρτων, 

ποικιλιών ώστε να μελετηθούν αφενός η προσαρμοστικότητά τους στο οικολογικό 

περιβάλλον των διαφόρων αμπελουργικών ζωνών και αφετέρου οι καλλιεργητικές 

τους απαιτήσεις.  
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Εκτός από τις παραπάνω προτεινόμενες ποικιλίες οι οποίες είναι ήδη δοκιμασμένες σε 

περιοχές με ανάλογα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά με την υπό μελέτη περιοχή, υπάρχουν 

αρκετές άλλες ποικιλίες και κλώνοι ποικιλιών που με βάση τα χαρακτηριστικά τους θα 

μπορούσαν να καλλιεργηθούν και να αποτελέσουν εναλλακτικές καλλιέργειες. Προϋπόθεση 

για την χρησιμοποίηση τους είναι η δημιουργία πειραματικών αμπελώνων στην περιοχή, 

ώστε να μελετηθούν αφενός η προσαρμοστικότητα τους στο οικολογικό περιβάλλον και αφ’ 

ετέρου οι καλλιεργητικές τους απαιτήσεις. Η προτεινόμενη ενδεικτική ποικιλιακή σύνθεση 

του αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών, με κύριο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων 

της αγοράς (ποιότητα, χρώμα, εποχή διάθεσης κ.λπ.) είναι: 

 Λευκές 

 Superior Seedless,  

 Thompson Seedless,  

 Autumn King,  

 Κόκκινες 

 Flame Seedless,  

 Crimson Seedless,  

 Red Globes,  

 Μαύρες 

 Αττική,  

 Autumn Royal 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων για καλλιέργεια ή μελέτη ποικιλιών είναι τα 

ακόλουθα: 

Superior Seedless (συν. Regular Superior Seedless, Sugraone). Πρώιμη, 

αγίγαρτη, λευκή επιτραπέζια ποικιλία, με ράγα μεγάλη, ελλειπτική ως 

ωοειδή, πρασινοκίτρινη, με σάρκα τραγανή και καλές οργανοληπτικές 

ιδιότητες (διατηρεί μια ευχάριστη δροσερότητα). Προήλθε από τη 

διασταύρωση της ποικιλίας Cardinal με ένα αγίγαρτο υβρίδιο, που έγινε 

στη Superior Farming Company στο Bakersfield της Καλιφόρνιας. Έχει 

απομονωθεί και ένας πιο πρώιμος κλώνος της που ονομάζεται για διάκριση Early Superior 

Seedless ή Sugrafive.  
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Autumn King. Νέα, όψιμη, αγίγαρτη, λευκή επιτραπέζια ποικιλία, με ράγα 

κυλινδρική, πρασινοκίτρινη, αρκετά μεγάλη, που με κατάλληλους 

χειρισμούς (χαραγή και GA) αποκτά διάμετρο 25 mm. Ωριμάζει περίπου έξι 

εβδομάδες μετά την Thompson Seedless (τέλη Οκτώβρη στο Fresno της 

Καλιφόρνιας) και τα σταφύλια της διατηρούνται χωρίς πρόβλημα για δυο 

μήνες στο ψυγείο. Είναι πολυσύνθετο υβρίδιο που δημιουργήθηκε το 1996 

στο Fresno της Καλιφόρνιας από τους D. Ramming και R. Tarailo και δόθηκε τελευταία για 

καλλιέργεια, σε εμπορική κλίμακα, στη Καλιφόρνια. 

 

Flame Seedless (συν. Red Flame). Νέα, πρώιμη, αγίγαρτη, κόκκινη 

επιτραπέζια ποικιλία, με ράγα μικρού μεγέθους, σφαιρική, βαθύ ερυθρού 

χρωματισμού, με σάρκα πολύ τραγανή και γεύση ουδέτερη έως γλυκιά, 

ευχάριστη. Είναι πολυσύνθετο υβρίδιο (διασταύρωση Thompson Seedless, 

Cardinal και άλλων ποικιλιών), που δημιουργήθηκε στο Fresno της 

Καλιφόρνιας από τον J.H. Weinberger. Η Flame Seedless άρχισε να 

καλλιεργείται εμπορικά το 1980. Παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα, το μικρό μέγεθος και τον 

αδύνατο χρωματισμό της ράγας, πράγμα που μειώνει την εμπορική εμφάνιση των σταφυλιών 

της. Πλην όμως αυτά μπορεί να ξεπερασθούν με τους κατάλληλους αμπελοκομικούς 

χειρισμούς. Αν επιτευχθεί αυτό η ποικιλία αποκτά τεράστια εμπορική αξία, αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα είναι η δεύτερη πιο δημοφιλέστερη επιτραπέζια ποικιλία στις 

ΗΠΑ, μετά την Thompson Seedless. Επίσης, είναι μια από τις εμπορικότερες ποικιλίες στην 

αγορά της Αγγλίας. 

Crimson Seedless (συν. Red Crimson). Πολύ όψιμη, αγίγαρτη, κόκκινη, 

επιτραπέζια ποικιλία. Δημιουργήθηκε στο Fresno της Καλιφόρνιας και 

άρχισε να καλλιεργείται εμπορικά το 1989. Στη χώρα μας άρχισε να 

καλλιεργείται σποραδικά τη τελευταία πενταετία. Με κατάλληλες 

καλλιεργητικές επεμβάσεις, η ράγα της αποκτά μέγεθος και σχήμα όμοιο με 

αυτό της Thompson Seedless, λαμπερό κόκκινο ή βαθύ κόκκινο χρώμα και 

άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (τραγανή υφή, με ευχάριστη γεύση και ουδέτερο 

άρωμα). Τα παραπάνω εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη εμπορική αξία στην ποικιλία. 

Red Globe. Όψιμη, εγγίγαρτη, κόκκινη επιτραπέζια ποικιλία. Έχει μεγάλα, μάλλον πυκνά 

σταφύλια και πολύ μεγάλες (οι πιο μεγάλες στην αγορά της Αμερικής) τραγανές, σαρκώδεις 
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ράγες, με ροδίζων κόκκινο ασυνήθιστο χρώμα, λεπτό φλοιό και 3-4 

καλοσχηματισμένα γίγαρτα. Παρουσιάζει τεράστιο εμπορικό ενδιαφέρον, 

αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της 

Καλιφόρνιας και της Αυστραλίας εξάγεται στις αγορές της Ασίας, κυρίως 

στο Hong Kong και Taiwan, όπου εξασφαλίζονται πολύ υψηλές τιμές 

όταν η ράγα έχει ελάχιστη διάμετρο 25,4 mm. Εξάλλου οι πολύ μεγάλες 

ράγες της και το ασυνήθιστο ροδίζων κόκκινο χρώμα της αποτελούν τα βασικά 

πλεονεκτήματα της ποικιλίας που την καθιστούν κατάλληλη ακόμα και για διακοσμητικούς 

λγους. 

Autumn Royal. Όψιμη, αγίγαρτη, μαύρη, επιτραπέζια ποικιλία. 

Δημιουργήθηκε στο Fresno της Καλιφόρνιας και άρχισε να καλλιεργείται 

εμπορικά το 1996. Πάρα πολύ αξιόλογη ποικιλία με προοπτικές μεγάλης 

διάδοσης. Τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι το αρκετά μεγάλο, φυσικό 

μέγεθος της ράγας της (το μεγαλύτερο αγίγαρτης ποικιλίας που κυκλοφορεί 

στην αγορά) και η όψιμη ωρίμανσή της (τέλη Σεπτέμβρη με μέσα Οκτώβρη). 

Οινοποιήσιμες ποικιλίες 

Σήμερα, τα οινάμπελα της Σητείας εντοπίζονται σε δυο ζώνες καλλιέργειας: 

i. στις βόρειες χαμηλές πλαγιές του Ορνού (Δημοτική Κοινότητα Σητείας και οι 

τοπικές κοινότητες: Αχλαδιών, Έξω και Μέσα Μουλιανών, Κατσιδωνίου, Μαρωνίας, 

Μυρσίνης, Πισκοκεφάλου, Σκοπής, Σταυρωμένου, Τουρλωτής, Χαμεζίου και ο 

οικισμός Αγίου Σπυρίδωνα της ΤΚ Πραισού), όπου κυριαρχούν οι ερυθρές ποικιλίες 

και 

ii. στο οροπέδιο της Λεύκης (τοπικές κοινότητες: Απιδίων, Αρμένων, Ζήρου, 

Παππαγιαννάδων και Χανδρά), σε μέσο υψόμετρο περί τα 620m, όπου κυριαρχούν οι 

λευκές ποικιλίες 

 

Οι συνιστώμενες και επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες στη Σητεία και στο 

αμπελουργικό διαμέρισμα της Κρήτης γενικότερα, σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. 814/16068 

(ΦΕΚ 225/Β /́5-2-2014) Απόφαση του Αναπλ. ΥΑΑΤ είναι: 

 Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Βηλάνα Β, Βιδιανό Β, Δαφνί Β (Δαφνιά), 

Θραψαθήρι Β, Κοτσιφάλι Ν, Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, 
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Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο 

Μάζας), Πλυτό Β, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache 

Βlanc B, Grenache Rouge N, Malvasia di Candia Αromatica Β, Sauvignon Βlanc B, 

Syrah N. 

 Επιτρεπόμενες: Βαλαΐτης Β, Δερματάς Β, Θράψα Ν(2), Ραζακί Β (Κέρινο), Ρωμέϊκο 

Ν, Σουλτανίνα Β, Τσαρδάνα Ν, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N, Maccabeu B, 

Mourvedre N, Merlot N, Sylvaner B, Ugni Βlanc B (Trebbiano), Viognier B. Η 

ποικιλία Κοτσιφολιάτικο Ν είναι επιτρεπόμενη μόνο για τους αμπελώνες που ήδη 

υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου. Δεν επιτρέπεται η επέκτασή της, λόγο χαμηλής 

ποιοτικής απόδοσης (Β: λευκή, Ν: μαυρη) 

Ειδικότερα, στους οίνους ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) Σητεία συμμετέχουν οι ποικιλίες:  

 Βηλάνα 70% και Θραψαθήρι 30%,στους λευκούς ξηρούς οίνους:  

 Λιάτικο τουλάχιστον 80% και Μαντηλάρι (Μανδηλαριά) έως 20%, στους ερυθρούς 

ξηρούς οίνους (και στις 2 περιπτώσεις επιτρέπεται συνοινοποίηση ή ανάμειξη οίνων) 

 Ασύρτικο, Αθήρι, Θραψαθήρι & Λιάτικο (σε λευκή οινοποίηση) σε οποιοδήποτε 

ποσοστό και Μοσχάτο άσπρο (Μοσχάτο Σπίνας) & Μalvasia di Candia aromatica 

αθροιστικά έως 15% , στους λευκούς γλυκείς οίνους.  

 Λιάτικο 100%, στους ερυθρούς γλυκείς οίνους:  

Οι οίνοι ΠΟΠ Σητεία, είναι από τους πρώτους που χαρακτηρίστηκαν ως ανώτερης ποιότητας 

στην Ελλάδα και αυτό δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Με το ξηροθερμικό 

κλιμα της περιοχής, χωρίς βροχές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, παράγονται σταφύλια 

άριστης ποιότητας χωρίς προσβολές από μύκητες λόγω της ξηρασίας ενώ παράλληλα δεν 

στερούνται οξύτητας λόγω της θαλασσινής αύρας του νησιού σε συνδυασμό με το υψηλό 

υψόμετρο όπου καλλιεργούνται τα αμπέλια της περιοχής. Οι συνδυασμοί της λευκής 

ποικιλίας Βηλάνα με το Θραψαθήρι και της ερυθρής ποικιλίας Λιάτικο με την Μανδηλαριά 

είναι μοναδικοί, έχουν ενδιαφέρον και κάνουν τους οίνους ΠΟΠ Σητεία ξεχωριστούς. 

Επίσης, το Λιάτικο της Σητείας κάνει μικρότερο σταφύλι με μικρότερες ράγες από το 

Λιάτικο της ζώνης των οίνων ΠΟΠ Δαφνές. Συμπερασματικά, η ζώνη των οίνων ΠΟΠ 

Σητεία, και ιδιαίτερα η μελετώμενη περιοχή, έχει μεγάλες δυνατότητες, που δεν έχουν 

αξιοποιηθεί, παρά ελάχιστα. Σε κάθε περίπτωση, στη Χώρα μας, ο βασικός μεσο-

μακροπρόθεσμος στόχος προσδιορίζεται από τις λέξεις κλειδιά: ποιότητα και αξία.  
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Στην κατεύθυνση αυτή, όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, θα πρέπει:  

 Να βελτιώσουμε (αναβαθμίσουμε) τους ξηρούς οίνους ΠΟΠ «Σητεία» 

(αξιοποίηση – ανάδειξη οροπεδίου της Ζήρου, αποκλεισμός αμπελώνων, δημιουργία 

κύκλων ποιότητας κ.λπ.).  

 Να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες παραγωγής γλυκών οίνων  

(δυναμικό Λιάτικου κυρίως για παραγωγή φυσικώς γλυκών οίνων κ.λπ.). 

 Να αξιοποιήσουμε, τόσο ως βελτιωτικές όσο και για ποικιλιακούς οίνους, τις 

υπόλοιπες γηγενείς ποικιλίες που δεν συμμετέχουν σε οίνους ΠΟΠ της περιοχής, 

ιδιαίτερα αυτές που η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι έχουν αξιόλογο 

αμπελοοινικό δυναμικό, όπως οι έγχρωμες Αγιωργίτικο, Μαντηλάρι, Κοτσιφάλι και οι 

λευκές Ασύρτικο, Βιδιανό, Μοσχάτο Σπίνας, Πλυτό, Δαφνί κ.ά. 

 Να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς ποικιλίες όχι τόσο για παραγωγή ποικιλιακών οίνων 

αλλά για παραγωγή προϊόντων ανάμιξης γηγενών και διεθνών ποικιλιών, με στόχο 

αφ’ ενός την δημιουργία νέων γευστικών προτάσεων που ικανοποιούν τα σύγχρονα 

πρότυπα και αφ’ ετέρου την προσέγγιση ενός κοινού επιφυλακτικού απέναντι στις 

γηγενείς ποικιλίες. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

ποικιλίες Merlot και Syrah.  

 Να μελετήσουμε το οινικό δυναμικό παλιών «ξεχασμένων» ποκιλιών, όπως ο 

Βοϊδομάτης (Βοϊδομάτα, Βουδόματο, Βοϊδοστάφυλο).  

 Να αξιοποιήσουμε τους παλιούς γερασμένους αμπελώνες  τόσο για παραγωγή 

ξεχωριστών οίνων όσο και για εντοπισμό και πιστοποίηση ποιοτικών «κλώνων».  

 Να αναδείξουμε μέσα στις ζώνες ΠΟΠ, περιοχών - αμπελώνων με ιδιαίτερο 

αμπελοοινικό δυναμικό που επιτρέπει την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας, 

αυτά που σήμερα ονομάζονται «cru», «grand cru», «premier cru» κ.ά. όπως 

πιστοποίηση ποιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό κλπ . 

Ειδικότερα: 

Η Βηλάνα είναι «δύσκολη» ποικιλία που γίνεται εύκολα υπερπαραγωγική. Έχει επίσης 

πολλές παραλλαγές (σταφύλια με ή χωρίς στίγματα, σαν το αυγό της πέρδικας). Όταν 

καλλιεργείται σωστά, σε λοφώδεις ή επικλινείς περιοχές, με δροσερό κλίμα και 

χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις μπορεί να δώσει πολύ ποιοτικά σταφύλια. Απαιτεί 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 53 από 384 

όμως μεγάλη προσοχή κατά την οινοποίηση προκειμένου να μην οξειδωθεί και να 

διατηρήσει το χρώμα αλλά και τα αρωματικά χαρακτηριστικά της. Βελτιώνεται με 

συνοινοποίηση με Θραψαθήρι, Πλυτό ή Δαφνί.  

Το Ασύρτικο είναι η πιο εκλεκτή, πολυδυναμική ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα, 

που σήμερα τείνει να γίνει διεθνής. Οι οίνοι του χαρακτηρίζονται γενικά από υψηλό 

αλκοολικό βαθμό και ταυτόχρονα υψηλή οξύτητα (σπάνια για λευκό οίνο θερμών και 

ξηρών περιοχών), χαρακτηριστικό ευχάριστο άρωμα και σχετικά έντονη παρουσία 

τανινών, πράγμα σπάνιο αφού έχουμε να κάνουμε με μια λευκή ποικιλία. Μοναδικό 

ίσως μειονέκτημα η τάση προς οξείδωση  (λόγω φαινολικών), που απαιτεί ιδιαίτερους 

χειρισμούς κατά την οινοποίησή του. Το στυλ του παραπέμπει στην ποικιλία  Riesling.  

Το Θραψαθήρι, είναι μια σημαντική ποικιλία της Κρήτης, που αναδεικνύεται σε μια 

από τις πιο υποσχόμενες ποικιλίες και συναρπαστικές ποικιλίες, ιδιαίτερα στη ζώνη 

Σητεία, όπου επιδεικνύει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. Όταν καλλιεργείται σε 

κατάλληλο οικολογικό περιβάλλον (δροσερές περιοχές, σε κάποιο υψόμετρο) και με 

μικρές αποδόσεις, δίνει ευχάριστους λευκούς (απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα) ξηρούς 

οίνους με μέτριο αρωματικό χαρακτήρα και γεύση πλούσια, γεμάτη,  ισορροπημένη.  

Το Βιδιανό είναι μια από τις πιο αξιόλογες λευκές, γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης. 

Γενικά παράγει υψηλόβαθμα κρασιά, μέτριας οξύτητας, πλούσια, που χαρακτηρίζονται 

από ένα ιδιαίτερο άρωμα (μη μοσχάτο, κυριαρχούν νότες πορτοκαλιού και λευκών 

ανθέων). Κατά τη γνώμη μας είναι ίσως η πιο ευγενής, γηγενής, λευκή ποικιλία του 

Κρητικού αμπελώνα, που προσφέρεται κυρίως για ποικιλιακούς ξηρούς οίνους. Μπορεί 

επίσης να στηρίξει ένα καλό χαρμάνι.  

Το Λιάτικο προσφέρεται περισσότερο για γλυκούς οίνους, οι οποίοι μάλιστα έχουν το 

πλεονέκτημα της γρήγορης, αλλά αβίαστης φυσικής παλαίωσης. Αντίθετα, οι ξηροί 

οίνοι της παρουσιάζουν έλλειψη και αστάθεια χρώματος (πολύ χαμηλή συγκέντρωση  

ανθοκυανών) και έχουν τάση προς οξείδωση (συμμετοχή στη σύνθεση των οίνων μιας 

ακόμη βελτιωτικής ποικιλίας π.χ. 20-30% Syrah) Παρόλα αυτά, το Λιάτικο 

παρουσιάζει ενδιαφέρον όταν καλλιεργείται σε υψόμετρο και παράγει ένα κρασί 

παλαίωσης, γνωστό στους Κρητικούς ως Μαρουβάς. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι το 

Λιάτικο στη Σητεία, καλλιεργείται κατά κανόνα αυτόρριζο, σε δυο μικρόραγους και όχι 

ιδιαίτερα παραγωγικούς πιθανούς κλώνους, διαφορετικούς αυτών άλλων περιοχών.  

Ειδικά δε στους ερυθρούς οίνους λικέρ η υψηλή αλκοόλη και η χαμηλή χρωματική ένταση 
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(χρώμα ρουμπινί) αλλά και ο φρουτώδης χαρακτήρας των οίνων από λιασμένα σταφύλια 

οφείλεται στο πως εκφράζεται η ποικιλία Λιάτικο στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον.  

Η Μανδηλαριά δίνει γλεύκος με σχετικά μικρή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, μέτρια 

οξύτητα, πλούσιο όμως σε χρώμα και τανίνες. Γι’ αυτό συνήθως χρησιμοποιείται σε 

χαρμάνια. 

Το Αγιωργίτικο, μαζί με το Ξυνόμαυρο, θεωρούνται οι ευγενέστερες ερυθρές 

ελληνικές ποικιλίες. Μάλιστα και οι δύο είναι «πολυδυναμικές». Μπορεί να δώσει 

διαφορετικούς τύπους οίνων, όλους με μαλακές ταννίνες, έντονα ερυθρό χρώμα και 

ισορροπημένους ως προς την οξύτητα.  

Η Syrah θεωρείτε ιδανική για βελτίωση της ποιότητας των οίνων στη Χώρα μας. Δίνει 

κρασιά με άφθονες χρωστικές, σύνθετες ταννίνες και χαρακτηριστική ευωδιά (άρωμα 

βιολέτας, ελιάς κ.α.). Ο αρωματικός χαρακτήρας, αναπτύσσεται γρήγορα με την παλαίωση. 

Σταφιδοποιήσιμες ποικιλίες 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις διαπιστώσεις της Μελέτης, του ΤΕΙ, θεωρούμε ότι σε βάθος 

εικοσαετίας θα διατηρηθούν ελάχιστα στρέμματα σταφιδοποιήσιμης Σουλτανίνας και αυτά 

υπό προϋποθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:  

 Η υιοθέτηση συμβολαιακών σχέσεων μεταξύ αμπελουργών και μεταποιητών. 

 Η διαφήμιση – προώθηση στην εσωτερική αγορά η οποία, με την συμμετοχή των 

τουριστών, μπορεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος ελληνικής σταφίδας και 

μάλιστα με αιχμή την παραδοσιακή σταφίδα που παράγεται ακόμα και σήμερα στα 

σταφιδοχώρια της Κρήτης, για οικογενειακή χρήση των αμπελουργών μας.  

2.1.4 Γενικά θέματα στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας 

2.1.4.1 Επιλογή Υποκειμένου 

Στη σύγχρονη αμπελουργία η επιλογή του κατάλληλου υποκειμένου αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας του αμπελώνα. Το υποκείμενο πρέπει να παρουσιάζει καλή 

προσαρμοστικότητα στο οικολογικό περιβάλλον, απαραίτητη προϋπόθεση για να 

εκδηλώσει τις ιδιότητές του και συγχρόνως η συμβίωσή του με την υπό καλλιέργεια 

ποικιλία του εμβολίου να είναι αρμονική, έτσι που κάθε επίδρασή του στην καλλιεργητική 

συμπεριφορά της, όπως π.χ. στο χρόνο ωρίμανσης ή στην παραγωγή, να είναι επωφελής.  
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Δυστυχώς στη χώρα μας η σχετική ερευνητική δραστηριότητα είναι ανύπαρκτη. Γι’ αυτό και 

είχαμε προτείνει την άμεση εγκατάσταση πειραματικών αξιολόγησης των υποκειμένων 

στις διάφορες αμπελουργικές περιοχές ανάλογα με το οικολογικό περιβάλλον, τις ειδικές 

συνθήκες (ποικιλία, άρδευση, ποιότητα αρδευτικού νερού κ.τ.λ.) και την κατεύθυνση 

της παραγωγής.  

Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους ότι η επιλογή του 

κατάλληλου υποκειμένου είναι έργο ειδικού επιστήμονα. Επομένως, η σχετική υπόδειξη 

του Υπευθύνου του Γραφείου Αμπέλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πρέπει να 

είναι σεβαστή. Υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι του παρέχονται οι σωστές πληροφορίες 

(συμπλήρωση σχετικού εντύπου, πλήρη μηχανική και χημική ανάλυση εδάφους κ.λπ.). 

2.1.4.2 Σχεδιασμός και εγκατάσταση αμπελώνα 

Προετοιμασία για Φύτευση 

Οι αμπελότοποι μιας περιοχής διαφέρουν τόσο ως προς το μεσόκλιμα, δηλαδή το τοπικό 

κλίμα π.χ. ενός αμπελώνα, όσο και ως προς τις εδαφικές συνθήκες, παράγοντες που πρέπει 

να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν την φύτευση.  

Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη πλήρους εδαφολογικής ανάλυσης(σύμφωνα με το 

ερωτηματολόγιο οι μισοί αμπελουργοί της περιοχής δεν κάνουν) απαραίτητης τόσο για τον 

καθορισμό της βασικής λίπανσης και την επιλογή του υποκειμένου, όσο και για την 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων έλλειψης ή περίσσειας στοιχείων, οξύτητας, 

αλκαλικότητας κ.λπ.. 

Ειδικά δε, σε περίπτωση αναμπέλωσης προτείνεται: 

 Εφαρμογή ορμονικών ζιζανιοκτόνων μετά τον τρυγητό και 2 μήνες μετά ή καλύτερα 

στο τέλος της επόμενης άνοιξης (επαναψεκάζονται όσα δεν έχουν ξεραθεί), βαθιά 

άροση και σχολαστική απομάκρυνση των ριζικών υπολειμμάτων. 

 Σπορά για 2-3 χρόνια ενός χειμερινού σιτηρού κατά προτίμηση βρώμη. (σήψη ριζών 

και κατά συνέπεια έμμεση αντιμετώπιση του Xiphinema index, καθαρισμό από άλλα 

παθογόνα όπως ίσκα, σηψιρριζίες κ.λπ., δυσεξόντωτα ζιζάνια και τυχόν υπολείμματα 

ζιζανιοκτόνων).  
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Επίσης, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται πριν την φύτευση του νέου αμπελώνα βασική 

λίπανση. Οι προτεινόμενες δόσεις, ανάλογα με την μηχανική και χημική σύσταση του 

εδάφους είναι: 

 20-60 μονάδες Ρ2Ο5. 

 40-120 μονάδες Κ2Ο (σε αργιλώδη και πεδινά υψηλών αποδόσεων οι μεγαλύτερες 

δόσεις). 

 Μέχρι 50 μονάδες MgO (κυρίως σε πτωχά σε Mg αμμώδη εδάφη, ιδιαίτερα όταν 

εφαρμόζονται ισχυρές καλιούχες λιπάνσεις). 

Τέλος, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό της πυκνότητας φύτευσης, στο 

προσανατολισμό των γραμμών φύτευσης και γενικότερα στη χωροταξική διάρθρωση του 

αμπελώνα (εξοικονόμηση ωφέλιμης επιφάνειας, χρόνου και εργασίας, χωρίς προβλήματα 

στη κίνηση των μηχανημάτων).  

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε πλαγιές και σε λοφώδεις εκτάσεις, με κλίση εδάφους 

μεγαλύτερη από 3% μέχρι 25-30 %, η φύτευση πρέπει να γίνεται κατά τις ισοϋψείς 

καμπύλες (κάθετα προς την κλίση). Μάλιστα, σε κλίσεις μεγαλύτερες από 6% το 

κριτήριο αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, που δεν αφήνει περιθώρια άλλης επιλογής. 

Φύτευση 

Στις φυλλοξηριώσες περιοχές, σαν πολλαπλασιαστικό υλικό χρησιμοποιούνται απλά έρριζα ή 

έρριζα εμβολιασμένα φυτά ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας υποκειμένων. Το ίδιο 

ισχύει και για την υπό μελέτη περιοχή, που αν και επιβιώνουν αυτόρριζα αμπέλια, για την 

εγκατάσταση νέων αμπελώνων πρέπει να θεωρείται εν δυνάμει φυλλοξηριώσα. Ένα 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές φορές οι παραγωγοί, είναι αν θα προτιμήσουν για την 

εγκατάσταση του αμπελώνα τους απλά έρριζα ή έρριζα εμβολιασμένα φυτά. Αυτό εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες της περιοχής κατά την περίοδο των 

εμβολιασμών, το μέγεθος του αμπελώνα, η δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού εμβολίου 

από τον ίδιο τον αμπελουργό, η δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων περιποιήσεων 

μετά των εμβολιασμό κ.λπ.. Βέβαια, κρίσιμος παράγοντας σε κάθε περίπτωση είναι η 

κατηγορία του διαθέσιμου στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού («κοινό» ή 

«πιστοποιημένο»). Αν υπάρχουν πιστοποιημένα έρριζα εμβολιασμένα φυτά προτιμούνται σε 

κάθε περίπτωση. 
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2.1.4.3 Εφαρμοζόμενες αμπελοκομικές τεχνικές 

Κλάδεμα Διαμόρφωσης και Καρποφορίας  

Όπως προαναφέραμε οι περισσότεροι αμπελώνες είναι διαμορφωμένοι σε διάφορες 

παραλλαγές κυπελλοειδούς. Επίσης, μικρές σχετικά εκτάσεις, είναι διαμορφωμένες σε 

γραμμικό κορδόνι (Royat), κατά κανόνα αμφίπλευρο με κατακόρυφη υποστύλωση. Γενικά 

δε, υπάρχουν προβλήματα σωστής διαμόρφωσης των πρέμνων, ιδιαίτερα στο κορδόνι, αν και 

οι περισσότεροι (70%) αμπελουργοί απαντούν ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να 

δώσουν το σωστό σχήμα. 

Επισημαίνεται σχετικά ότι: 

 Το κλασικό κύπελλο προσφέρεται ιδιαίτερα για πρέμνα μικρής ζωηρότητας, ξηρικά, 

φυτεμένα σε πλαγιές λόφων, που κατά κανόνα δέχονται κλάδεμα βραχύ και έχουν 

βλαστούς μικρής ανάπτυξης.  

 Το κορδόνι (Royat) με κατακόρυφη υποστύλωση δεν συμπεριφέρεται καλά, τόσο στο 

εσωτερικό κοιλάδων καθώς τα σταφύλια έχουν μειωμένη προστασία από ήλιο και 

μπορεί να πάθουν ζημιές από υψηλές θερμοκρασίες, όσο και σε καταστάσεις μεγάλης 

ζωηρότητας. Στις τελευταίες δημιουργείται κατά κανόνα μια συσσώρευση βλάστησης, 

με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται ο κακός φωτισμός και αερισμός της κόμης. 

Όσον αφορά το κλάδεμα καρποφορίας, οι περισσότεροι παραγωγοί κλαδεύουν μάλλον νωρίς, 

χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδράσεις που μπορεί να έχει ο χρόνος κλαδέματος στο 

χρόνο εκβλάστησης και ωρίμανσης και κυρίως στην πρόληψη κάποιων ασθενειών. 

Επιβάλλεται επομένως, η πρακτική εκπαίδευση των αμπελουργών μας, σε θέματα 

διαμόρφωσης των πρέμνων, κυρίως σε κορδόνια. 

Χλωρά Κλαδέματα 

Όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο οι αμπελουργοί της περιοχής εφαρμόζουν 

συστηματικά βλαστολόγημα Επίσης, αρκετά μεγάλο ποσοστό των παραγωγών (63%) 

δηλώνει ότι κάνει δυο ή τρία κορυφολογήματα στα οινάμπελα, ενώ μόλις το 22% 

συστηματικό αραίωμα φορτίου 

Σχετικά επισημαίνεται ότι: 

 Το βλαστολόγημα, εκτός των άλλων, βοηθά (λόγω καλύτερου φωτισμού και αερισμού) 

στην πρόληψη και ευκολότερη αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών (βοτρύτη, 
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ωίδιο, φόμοψη) και εντομολογικών εχθρών (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο κ.λπ.), που 

ευνοούνται από την πυκνή βλάστηση. Ανάλογες επιδράσεις έχει το ξεφύλλισμα και η 

αφαίρεση των ταχυφυών βλαστών (κ.ν. ξετσίμπλιασμα) από τους κόμπους της βάσης 

του κύριου βλαστού μέχρι το ύψος του σταφυλιού. 

 Το αραίωμα φορτίου, δηλαδή η αφαίρεση μέρους της παραγωγής, βοηθά στη 

δημιουργία ισορροπίας μεταξύ φυλλικής επιφάνειας και φορτίου, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών και έμμεσα καλύτερη 

διαφοροποίηση λανθανόντων οφθαλμών, ξυλοποίηση κ.λπ..  

 Τα επαναλαμβανόμενα κορυφολογήματα προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας 

«φράκτης» δείχνουν καταστάσεις υψηλής ζωηρότητας με ότι αυτό συνεπάγεται 

(συσσώρευση βλάστησης, κακός φωτισμός και αερισμός της κόμης κ.λπ.), δείγμα 

πολλές φορές κακού σχεδιασμού του αμπελώνα, από την αρχή. Δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις που μια λάθος επιλογή, π.χ. χρήση πολύ ζωηρού υποκειμένου σε γόνιμο 

έδαφος και ζωηρή ποικιλία, έχει οδηγήσει σε αύξηση της βλάστησης σε βάρος της 

καρποφορίας, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Επιβάλλεται 

επομένως, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αειφορικής αμπελουργίας (Βιολογικής και 

Ολοκληρωμένης) η αποφυγή της εφαρμογής αυστηρών και επαναλαμβανόμενων 

κορφολογημάτων. 

Διαχείριση Εδάφους 

Όπως διαπιστώθηκε από το ερωτηματολόγιο, η μηχανική κατεργασία είναι η κύρια τεχνική 

διαχείρισης του εδάφους των αμπελώνων του της περιοχής και μάλιστα οι περισσότεροι 

(87%) παραγωγοί κάνουν δύο επεμβάσεις ανά καλλιεργητική περίοδο, σε όλη την έκταση του 

αμπελώνα. Επίσης, όλοι οι αμπελουργοί κάνουν χορτοκοπή αν και οι μισοί δηλώνουν ότι 

εφαρμόζουν και προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα και μάλιστα το 75% σε όλη την έκταση του 

αμπελώνα. Τέλος, ελάχιστοι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη τους τις θετικές επιδράσεις της 

ύπαρξης της οξαλίδας στους αμπελώνες.  

Σχετικά επισημαίνεται ότι: 

 Υπάρχει γενικά τάση περιορισμού της μηχανικής κατεργασίας του εδάφους, λόγω 

κυρίως των προβλημάτων που προκαλεί (υποβάθμιση της δομής, απώλεια υγρασίας και 

εξάντληση της οργανικής ουσίας του εδάφους, δημιουργία αδιαπέραστου στρώματος, 
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αύξηση της πιθανότητας διάβρωσης των επικλινών εδαφών, καταστροφή των 

επιφανειακών ριζών των φυτών κ.ά.). 

 Υπάρχει τάση περιορισμού της χρήσης προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων ή μιγμάτων 

τους με μεταφυτρωτικά, λόγω της υπολειμματικής τους δράσης. Επίσης, δεν 

επιτρέπεται η χρήση ζιζανιοκτόνων που είναι τοξικά, μολύνουν τα νερά και έχουν 

μεγάλη υπολειμματικότητα  

 Στόχος, στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργίας, είναι ο περιορισμός στο ελάχιστο 

δυσμενών επιδράσεων των ζιζανίων και αξιοποίηση όσο είναι δυνατόν των επωφελών. 

Για παράδειγμα, σε πολλούς αμπελώνες του Νομού μας δημιουργείται ένας φυσικός 

χειμερινός χλοοτάπητας από οξαλίδα, ο οποίος έχει ευεργετικές επιδράσεις γιατί: 

 Συγκρατεί το νερό και αυξάνει τη διείσδυση του μέσα στο έδαφος, 

 προστατεύει το έδαφος από τη συμπίεση και διάβρωση, 

 εμποδίζει την ανάπτυξη άλλων επιβλαβών ζιζανίων. 

Εξάλλου, η ολική κάλυψη του αμπελώνα με βλάστηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι 

υποχρεωτική, στο πλαίσιο της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

 Η χορτοκοπή με ειδικά μηχανήματα είναι μια οικονομική μέθοδος με την οποία 

μπορούν να αντιμετωπιστούν τα ζιζάνια σε κρίσιμες περιόδους για τα πρέμνα. Πλην 

όμως, η επαναλαμβανόμενη κοπή ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 

των ετήσιων ζιζανίων, δεν έχει καμιά επίδραση στα υπόγεια όργανα αγενούς 

αναπαραγωγής των πολυετών ζιζανίων, των οποίων η εξάπλωση ευνοείται σε βάρος 

των πρώτων. 

Επιβάλλεται επομένως: 

 Σε αμπελώνες που καλύπτονται σε μεγάλη έκταση από φυσικό χειμερινό 

χλοοτάπητα οξαλίδας (συν. ξινίδας), να αποφεύγεται η μηχανική κατεργασία του 

εδάφους. Στις περιπτώσεις αυτές, τυχόν άλλα χειμερινά ζιζάνια θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται άμεσα με κατευθυνόμενους ψεκασμούς διασυστηματικών 

ζιζανιοκτόνων ή σκάλισμα, έτσι που τελικά η οξαλίδα να επικρατήσει πλήρως. 

Σημειώνεται ότι το καλοκαίρι, μετά την αποξήρανση της οξαλίδας, φυτρώνουν 

ελάχιστα θερινά ζιζάνια που μπορούν εύκολα να αντιμετωπισθούν με χορτοκοπή ή/και 

κατευθυνόμενους ψεκασμούς διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων. 
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 Στις άλλες περιπτώσεις, ο περιορισμός της μηχανικής κατεργασίας του εδάφους, η 

δυνατόν σε μια μικρού βάθους επέμβαση, νωρίς την άνοιξη και αφού στεγνώσει το 

έδαφος (στο ρώγο του). Στην περίπτωση αυτή διατηρείται η αυτοφυής βλάστηση του 

χειμώνα μέχρι συνήθως λίγο πριν την εκβλάστηση των πρέμνων, ακολουθεί μηχανική 

καταστροφή των ζιζανίων και στη συνέχεια χορτοκοπή ή/και εφαρμογή 

διασυστηματικών ζιζανιοκτόνων, μέχρι τον τρυγητό. 

Άρδευση 

Όπως προέκυψε από το ερωτηματολόγιο η συντριπτική πλειοψηφία των αμπελουργών της 

περιοχής (86%) δεν αρδεύει.  

Σχετικά επισημαίνεται ότι: 

 Στις συνθήκες της περιοχής είναι αναγκαία η άρδευση των επιτραπέζιων ποικιλιών 

και κατά περίπτωση των οινοποιήσιμων. Παρά το γεγονός ότι τα κρασάμπελα έχουν 

μικρές απαιτήσεις σε νερό, σε ξηροθερμικές συνθήκες χρειάζονται άρδευση, πλην όμως 

με ιδιαίτερη προσοχή. Πρόσφατες έρευνες στην Καλιφόρνια έχουν αποδείξει ότι ένα 

μέτριο στρες νερού, ιδιαίτερα μεταξύ άνθισης και περκασμού, έχει στατιστικώς 

σημαντική θετική επίδραση στην ποιότητα του κρασιού. 

 Για μεγιστοποίηση της επίδρασης της άρδευσης, κυρίως στην ποιότητα, είναι 

αναγκαίος ο σωστός έλεγχος του νερού για την διατήρηση της εδαφικής υγρασίας σε 

επίπεδα που υποστηρίζουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και παραγωγής.  

Λίπανση 

Όπως διαπιστώθηκε στη μελέτη της υφισταμένης κατάστασης, οι περισσότεροι παραγωγοί 

λιπαίνουν τους αμπελώνες εμπειρικά. Αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι πολύ μικρό 

ποσοστό (10%) πραγματοποιεί ανάλυση εδάφους κάθε 2-3 χρόνια, και κανένας ανάλυση 

φύλλων κάθε 1-2 χρόνια. Επίσης, κατά κανόνα εφαρμόζουν μια ανόργανη επιφανειακή 

λίπανση συντήρησης, μέχρι τα τέλη του Γενάρη, με σύνθετο λίπασμα, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τριών στοιχείων. Σημειώνεται ότι σε σχετική ερώτηση ένας μόνο παραγωγός 

ανέφερε ότι διαπίστωσε έλλειψη μικροθρεπτικού στοιχείου, αν και οι μισοί αμπελουργοί 

δηλώνουν ότι εφαρμόζουν διαφυλλικούς ψεκασμούς. Τέλος, έχει ενδιαφέρον ότι κανείς 

παραγωγός δεν συμβουλεύεται σε θέματα λίπανσης το γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 
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Σχετικά επισημαίνεται ότι: 

 Για τον καθορισμό των λιπαντικών αναγκών ενός αμπελώνα χρησιμοποιούμε 

δεδομένα από χημικές αναλύσεις εδάφους, σε συνδυασμό με αναλύσεις φύλλων 

(φυλλοδιαγνωστική), πειράματα λίπανσης και οπτική παρατήρηση της κόμης των 

πρέμνων (ζωηρότητα, χρώμα φύλλων κ.λπ.)..  

 Στην ετήσια λίπανση συντήρησης του αμπελιού, όπως και όλων των φυτών, μας 

απασχολούν κατά κανόνα τα κύρια μακροστοιχεία Ν, Ρ και Κ, αφού για τα άλλα 

θρεπτικά στοιχεία η χημική γονιμότητα των εδαφών συνήθως δεν εξαντλείται και 

επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των φυτών για πολλά χρόνια. Επομένως, μόνο αν 

υπάρχει έλλειψη άλλου θρεπτικού στοιχείου και έχει επιβεβαιωθεί με ανάλυση 

φυτικών ιστών, θα πρέπει να χορηγηθεί με χημική λίπανση.  

 Ο χρόνος λίπανσης εξαρτάται κυρίως από το θρεπτικό στοιχείο και τη μορφή του (π.χ. 

νιτρικό ή αμμωνιακό Ν), από το βλαστικό στάδιο που τα πρέμνα το έχουν ανάγκη, τον 

τύπο του εδάφους, τις βροχοπτώσεις ή τυχόν αρδεύσεις που θα ακολουθήσουν κ.λπ.. 

Κατά τον Champagnol, για παράδειγμα, η μετανάστευση του νιτρικού Ν σε μη 

αρδευόμενα βαριά εδάφη είναι ίση με 2,5 φορές το ύψος της βροχής, ενώ στα ελαφριά 

αμμώδη με 6,5 φορές. Έτσι για να είναι αποτελεσματική η λίπανση θα πρέπει μετά την 

εφαρμογή της να ακολουθήσουν περίπου 25-40 και 60-100 mm βροχής αντίστοιχα, 

ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, έτσι που να βρίσκονται τα νιτρικά σε βάθος 15-25 

cm, 15-30 ημέρες μετά την εκβλάστηση. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε ποια θα είναι τύχη 

του ΝΟ3-Ν, αν ένας παραγωγός π.χ. της περιοχής λιπάνει με σύνθετο λίπασμα αρχές 

Γενάρη, όταν η μέση βροχόπτωση των μηνών Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, στη 

Σητεία, είναι περίπου 90, 70 και 55 mm, αντίστοιχα.  

 Η εφαρμογή των ανόργανων λιπάνσεων μπορεί να γίνει είτε επιφανειακά (κάτω από 

τις γραμμές με παράχωμα, σε αυλάκι με κάλυψη κ.λπ.), είτε με υδρολίπανση, με το 

σύστημα άρδευσης, πράγμα προτιμότερο γιατί η λίπανση είναι πιο αποδοτική και 

μπορεί να γίνει τότε που τα πρέμνα έχουν ανάγκη από λιπαντικά στοιχεία. Αντίθετα, η 

διαφυλλική εφαρμογή των λιπάνσεων είναι χρήσιμη στα μικροθρεπτικά στοιχεία 

και μόνο αν οι συνθήκες του εδάφους περιορίζουν την διαθεσιμότητα τους. 

Επιβάλλεται επομένως: 
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 Η επιστημονική υποστήριξη των αμπελουργών μας για την εφαρμογή ορθολογικής 

λίπανσης. Για το σκοπό αυτό, όπως εύκολα τεκμηριώνεται από όσα προαναφέραμε, 

απαιτείται:  

 Η ενεργοποίηση του Γεωπόνου Γεωργικών Εφαρμογών ή καλύτερα του Γεωπόνου 

Συμβούλου της Ομάδας Παραγωγών. Ειδικότερα συστήνεται:  

 Για τη λίπανση Ν, 6-12 μονάδες Ν ανά στρέμμα, ανάλογα με την ποικιλία, το 

υποκείμενο, την ηλικία των πρέμνων, τη σύσταση του εδάφους κ.λπ.. Μικρότερες 

δόσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε νεαρούς αμπελώνες και ειδικές περιπτώσεις 

αμπελώνων για κρασιά υψηλή ποιότητας. Επίσης συστήνεται η χρήση απλών 

λιπασμάτων όπως θειική αμμωνία, νιτρική αμμωνία, ασβεστούχο νιτρική αμμωνία ή 

ουρία, ανάλογα με το τύπο του εδάφους, το χρόνο εφαρμογής κ.λπ.. 

 Για τη λίπανση P, 2-4 μονάδες P2O5 ανά στρέμμα ή 6-12 μονάδες P2O5 ανά 

στρέμμα κάθε τρία χρόνια. Μάλιστα αν έχει γίνει βασική λίπανση Ρ πριν τη φύτευση 

δεν γίνεται λίπανση τα πρώτα τέσσερα - πέντε χρόνια. Επίσης, συστήνεται η χρήση 

απλών υδατοδιαλυτών φωσφορικών λιπασμάτων όπως το απλό υπερφωσφορικό και 

δευτερευόντως φωσφορικής αμμωνίας. 

 Για τη λίπανση Κ, 10-20 μονάδες Κ2O ανά στρέμμα, ανάλογα με την ποικιλία κ.τ.λ. 

(βλέπε Ν). Μέσα στα παραπάνω όρια, οι υψηλότερες τιμές εφαρμόζονται σε 

αργιλώδη εδάφη που δεσμεύουν το Κ ή σε πτωχά σε οργανική ουσία αμμώδη εδάφη, 

καθώς και σε ποικιλίες που επιζητείται υψηλή συγκέντρωση σακχάρων όπως π.χ. οι 

σταφιδοποιήσιμες. Προσοχή όμως, γιατί σε εδάφη φτωχά σε Mg η υπερβολική 

καλιούχος λίπανση μπορεί να προκαλέσει έλλειψη Mg (ανταγωνισμός K - Mg). 

Επίσης, συστήνεται η χρήση κυρίως θειικού καλίου και δευτερευόντως νιτρικού 

καλίου. 

 Για τη λίπανση και την ανόργανη και οργανική θρέψη των πρέμνων γενικότερα: 

- Η χρήση, κατά σειρά προτίμησης, απλών λιπασμάτων, σύνθετων δύο 

στοιχείων (ΝΡ, ΝΚ) και σύνθετων τριών στοιχείων (ΝΡΚ). Τα τελευταία έχουν 

γενικά υψηλότερο κόστος ανά μονάδα θρεπτικών στοιχείων. 

- Η εφαρμογή των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων να γίνεται κατά προτίμηση μέσω 

του συστήματος άρδευσης. 
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- Οι διαφυλλικές λιπάνσεις να περιοριστούν μόνο στις περιπτώσεις έλλειψης 

μικροθρεπτικών στοιχείων, που αφ’ ενός έχουν επιβεβαιωθεί με ανάλυση μίσχων, 

παίρνοντας δείγματα από υγιή και προβληματικά πρέμνα του ίδιου αμπελώνα, και 

αφ’ ετέρου οι συνθήκες του εδάφους περιορίζουν την διαθεσιμότητα τους 

συγκεκριμένου στοιχείου. 

- Η δοκιμαστική εφαρμογή οποιουδήποτε μη κλασσικού σκευάσματος θρέψης 

σε τμήμα ενός αμπελώνα και η αξιολόγηση των επιδράσεών του συγκρίνοντάς το 

με το υπόλοιπο. Συγχρόνως θα πρέπει να ελέγχεται αν στη συσκευασία αυτών 

των προϊόντων αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία που πιστοποιούν την αξία 

και τις ιδιότητές του και αν έχει σχετική άδεια διάθεσης στην αγορά. 

Φυτοπροστασία 

Όπως διαπιστώθηκε από την Μελέτη Αμπελουργίας Ν. Ηρακλείου η φυτοπροστασία του 

αμπελιού αντιμετωπίζει περιορισμένα και αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Αυτό οφείλεται στην 

Υπηρεσία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, που αν και αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης 

αλλά και έγκαιρης και επαρκούς χρηματοδότησης, αντεπεξέρχεται με επιτυχία στο έργο που 

της αναλογεί έχοντας αποκτήσει την εμπιστοσύνη των παραγωγών. Παρά ταύτα, 

αξιοσημείωτη είναι η απουσία ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης των εχθρών 

και των ασθενειών του αμπελιού. Τα τελευταία, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα έμμεσα 

μέτρα φυτοπροστασίας (ανθεκτικοί κλώνοι και ποικιλίες, κατάλληλο σύστημα φύτευσης και 

διαμόρφωσης, όχι υπερβολική αζωτούχος λίπανση, προστασία και αύξηση φυσικών εχθρών 

κ.λπ.), ενώ η εφαρμογή των άμεσων μέτρων (καταπολέμηση) βασίζεται σε οικονομικά 

κριτήρια (όρια ανοχής), στην εκτίμηση του κινδύνου και στην πρόγνωση της επικείμενης 

προσβολής (Υπηρεσίες Γεωργικών Προειδοποιήσεων). Στόχος να περιοριστεί η χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο ελάχιστο και να γίνεται μόνο όταν απαιτείται.  

Επιβάλλεται επομένως, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αειφορικής αμπελουργίας (Βιολογικής και 

Ολοκληρωμένης) η στελέχωση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων, του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου 

Ηρακλείου, ώστε να καλύψει όλη τη Κρήτη, ή τουλάχιστον το Νομό Λασιθίου. 

Γενικό συμπέρασμα: Οι προοπτικές της αμπελοκαλλιέργειας είναι άριστες, υπό την βασική 

προϋπόθεση άμεσης και έμμεσης, επιστημονικής, στήριξης των αμπελουργών μας για 

παραγωγή ποιοτικών, πιστοποιημένων σταφυλιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της 

αγοράς.  
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Δράσεις κλειδιά: 

 Κατευθυνόμενη επιστημονική έρευνα.  

 Ομάδες Παραγωγών & Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. 

 Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ομάδας Παραγωγών.  

 Συνεχής ενημέρωση - εκπαίδευση αμπελουργών. 

2.1.5  Συμπληρωματικές προτάσεις για την αξιοποίηση της αμπελουργικής 

παραγωγής 

Τα βασικά αμπελουργικά προϊόντα της υπό μελέτη περιοχής είναι το κρασί και η τσικουδιά. 

Σε παλαιότερες περιόδους η περιοχή παρήγαγε σημαντικές ποσότητες σταφίδας, προϊόν που 

σήμερα παράγεται σε εξαιρετικά μειωμένες ποσότητες όπως άλλωστε συμβαίνει και στην 

υπόλοιπη Κρήτη. 

Η υπό μελέτη περιοχή έχει αξιόλογη παράδοση στην παραγωγή οινοποιήσιμων σταφυλιών 

από τα οποία έχουν παραχθεί πολύ καλής ποιότητας κρασιά. Ο βασικός φορέας μεταποίησης 

ήταν το Οινοποιείο της Ένωσης Σητείας, ενώ μέρος της τοπικής παραγωγής αξιοποιείται και 

από το εγκατεστημένο στην Ζήρο ιδιωτικό οινοποιείο Οικονόμου. Τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν τελευταία στην Ένωση Σητείας έχουν σαφώς αρνητική επίδραση στην 

αμπελοκαλλιέργεια της περιοχής και την αξιοποίηση της παραγωγής της. Τα τελευταία 

χρόνια, οινοποιεία από άλλες περιοχές εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τα σταφύλια της περιοχής 

που βασίζεται στο αμπελοοινικό της δυναμικό. Αξιόλογη τέλος ποσότητα οινοποιήσιμων 

σταφυλιών αξιοποιείται από τους παραγωγούς αλλά και αγοραστές της ευρύτερης περιοχής 

στα πλαίσια της χωρικής οινοποίησης για την παραγωγή κρασιού και τσικουδιάς. Η βελτίωση 

της ποιότητας και η προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις της οινοποιίας αποτελεί τον κρίσιμο 

παράγοντα για την συνέχιση της παραγωγής και την αύξηση των εισοδημάτων από αυτήν. 

Συμπληρωματικά σε όσα αναφέρονται προηγούμενα για την διαδικασία παραγωγής, οι 

πληροφορίες που ακολουθούν μπορούν να χρησιμεύσουν για την αξιοποίηση της στη χωρική 

οινοποίηση για παραγωγή κρασιού και τσικουδιάς. 

2.1.5.1 Η ποιότητα στο κρασί της χωρικής παραγωγής 

Ένα καλό κρασί έχει ωραίο χρώμα, ευχάριστη ισορροπημένη γεύση και αρώματα.  
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Η ποιότητα στο κρασί καθορίζεται από την ποσότητα και την ποιότητα των ουσιών που 

περιέχει. Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται ή σχηματίζονται από ουσίες του 

σταφυλιού. Τα σάκχαρα του σταφυλιού μετατρέπονται σε οινόπνευμα και καθορίζουν το 

βαθμό του κρασιού. Τα οξέα δίδουν την δροσερή γεύση της οξύτητας. Οι χρωστικές του 

σταφυλιού διακρίνουν τα κρασιά σε λευκά, ροζέ και κόκκινα. Στα λευκά κρασιά το άρωμα 

οφείλεται στις αρωματικές ουσίες του σταφυλιού. Η ωρίμανση και η παλαίωση των κόκκινων 

κρασιών έχει σχέση με τις φαινολικές ουσίες των σταφυλιών.  

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του σταφυλιού. Την σημαντικότερη επίδραση 

έχουν: 

Η ποικιλία του αμπελιού 

Καλύτερη ποιότητα σταφυλιών δίδουν οι ποικιλίες που προσαρμόζονται σωστά στην περιοχή 

καλλιέργειας τους, το αμπελοτόπι τους. Η βασική ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή 

της Σητείας είναι το Λιάτικο, που μπορεί να δώσει καλή ποιότητα κόκκινου ξηρού και 

εξαιρετικό γλυκό κρασί. Αρκετές άλλες ποικιλίες μπορούν να δώσουν καλό κρασί, μόνες 

τους ή μαζί με Λιάτικο. Τέτοιες είναι οι κόκκινες Κοτσιφάλι, Συρά, Μαντηλάρι, Μερλό κ.α. 

Λευκές ποικιλίες κατάλληλες για την περιοχή είναι η Βιλάνα, το Ασύρτικο, το Θραψαθήρι 

κ.α. 

Ο τρυγητός 

Ο τρυγητός των σταφυλιών για παραγωγή καλού κρασιού πρέπει να γίνεται όταν είναι ώριμα 

δηλαδή όταν αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τα κάνουν κατάλληλα για την 

παραγωγή του επιθυμητού τύπου κρασιού. Στην πράξη η ωρίμανση καθορίζεται με τα βάση 

την περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Ωστόσο μεγάλη σημασία έχουν και τα οξέα, ιδιαίτερα για τα 

λευκά κρασιά, ενώ για τα κόκκινα κρασιά τα φαινολικά συστατικά. 

Ο βαθμός ωρίμανσης καθορίζεται συνήθως με βάση το βαθμό Μπωμέ του μούστου. Για τα 

λευκά κρασιά πρέπει να είναι 11-12, για τα κόκκινα ξηρά 12-13 και για τα γλυκά κρασιά 

πάνω από 14.  

Τα σταφύλια οινοποιίας, ιδιαίτερα τα λευκά, είναι πολύ ευαίσθητα. Γι αυτό πρέπει να: 

 συγκομίζονται προσεκτικά,  

 καθαρίζονται με επιμέλεια 

 τοποθετούνται σε καθαρά διάτρητα πλαστικά τελάρα, 
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 κόβονται στις δροσερές ώρες της ημέρας 

 μην παραμένουν εκτεθειμένα στον ήλιο και  

 μεταφέρονται για επεξεργασία όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

Η επεξεργασία των σταφυλιών 

Η επεξεργασία των σταφυλιών ξεκινάει με το σπάσιμο και την αφαίρεση των τσάμπουρων. 

Για την παραγωγή λευκού κρασιού ακολουθεί ο διαχωρισμός του μούστου από τα στέμφυλα. 

Για τα κόκκινα κρασιά τα στέμφυλα αφήνονται μαζί με το μούστο να βράσουν μερικές 

ημέρες, με σκοπό το οινόπνευμα που θα παραχθεί να διαλύσει τις χρωστικές από τους 

φλοιούς. Ο παραδοσιακός τρόπος, το μαστέλο, αφήνει τα σπασμένα σταφύλια εκτεθειμένα 

στον αέρα με κίνδυνο να ξιδιάσουν. Καλύτερα είναι τα στέμφυλα να βυθίζονται μέσα στο 

μούστο μέσα σε κατάλληλα δοχεία. Ο διαχωρισμός γίνεται όταν το χρώμα είναι αρκετό και 

πριν ο μούστος γίνει πολύ στυφός. 

Η μέτρηση και η διόρθωση του μούστου  

Η αύξηση της περιεκτικότητας ενός μούστου σε σάκχαρα μπορεί να γίνει με ανάμειξη με πιο 

δυνατό μούστο, με προσθήκη ζάχαρης ή πετιμεζιού. .Δύο κιλά ζάχαρη ή τρία κιλά πετιμέζι 

δίδουν ένα βαθμό Μπωμέ παραπάνω στα 100 κιλά μούστου. 

Η αύξηση της περιεκτικότητας του μούστου σε σάκχαρα γίνεται και με το λιάσιμο των 

σταφυλιών. 

Η μείωση της περιεκτικότητας ενός μούστου σε σάκχαρα μπορεί να γίνει με προσθήκη νερού 

μαζί με ξινό. Πέντε κιλά νερό με 30 γραμμάρια ξινού στα 100 κιλά μούστου μειώνουν το 

βαθμό κατά ένα Μπωμέ. 

Η προσθήκη των φαρμάκων 

Οι οινολογικές ουσίες, «τα φάρμακα», χρησιμοποιούνται για την προστασία της ποιότητας 

του μούστου και του νεαρού κρασιού. Στο μούστο προσθέτουμε Μεταμπισουλφίτ (θειώδες) 

που προστατεύει από τις ασθένειες (ξίδιασμα κλπ) και διατηρεί το χρώμα στα λευκά κρασιά. 

Το μεταμπισουλφίτ πρέπει να μπαίνει νωρίς πριν αρχίσει το βράσιμο του μούστου. Η 

ποσότητα που χρησιμοποιείται είναι 10 μέχρι 20 γραμμάρια σε κάθε 100 κιλά μούστο. Ακόμα 

μπορούμε να προσθέσουμε 3 γραμμάρια φωσφορικής αμμωνίας για να βοηθήσουμε στη 

ζύμωση του μούστου. Στο μούστο για λευκό κρασί προσθέτουμε επίσης 50 γραμμάρια 
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μπεντονίτη για κάθε 100 κιλά μούστο. Η ουσία αυτή προστατεύει το λευκό μούστο από την 

οξείδωση (καφέτιασμα).  

Η ζύμωση του μούστου  

Η ζύμωση του μούστου πρέπει να γίνεται μέσα σε καθαρά δοχεία, κατά προτίμηση 

ανοξείδωτα, τοποθετημένα σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μεγάλη σημασία για τη 

σωστή ζύμωση έχει η θερμοκρασία. Χαμηλότερη για τα λευκά, από 18 μέχρι 21 βαθμούς. Για 

τα κόκκινα η καλύτερη θερμοκρασία είναι 20 μέχρι 25 βαθμούς.Υψηλές θερμοκρασίες 

ζύμωσης ζημιώνουν την ποιότητα. Θερμοκρασία ζύμωσης πάνω από 30 βαθμούς μπορεί να 

προκαλέσει σταμάτημα της ζύμωσης. 

Η αποθήκευση του κρασιού  

Μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης πρέπει να γίνεται μετάγγιση του νεαρού κρασιού στο 

ξύλινο βαρέλι για τα κόκκινα κρασιά. Τα λευκά κρασιά είναι καλύτερα να αποθηκεύονται σε 

καθαρά ανοξείδωτα δοχεία ή να συσκευάζονται σε γυάλινα μπουκάλια ή ασκούς. 

 Προβλήματα και λύσεις  

i. Το ξίδιασμα. Προκαλείται κυρίως από βακτήρια που ευνοούνται από την παρουσία 

οξυγόνου και τις υψηλές θερμοκρασίες ζύμωσης και αποθήκευσης. Θεραπεία στην 

χωρική οινοποίηση δεν υπάρχει, μόνο πρόληψη. Χρησιμοποίηση υγιών σταφυλιών, 

απόλυτη καθαριότητα, σωστή θείωση, σωστές θερμοκρασίες ζύμωσης είναι τα βασικά 

προληπτικά μέτρα.  

ii. Η εκτροπή. Είναι η συνηθέστερη ασθένεια των κρασιών στην Κρήτη. Εμφανίζεται 

στα κρασιά από άρρωστα σταφύλια ή σε αμετάγγιστα κρασιά. Για την διάγνωση της 

ασθένειας βάζουμε κρασί σε γυάλινο κύλινδρο ή σε ποτήρι νερού. Παρατηρούμε ένα 

σύννεφο που «κυλίεται» μέσα στη μάζα του κρασιού. Λόγω του συμπτώματος αυτού 

η ασθένεια λέγεται και συννέφιασμα ή κύλισμα. Θεραπεία δεν υπάρχει. Πρόληψη με 

τη χρησιμοποίηση υγιών σταφυλιών, απόλυτη καθαριότητα, διόρθωση της οξύτητας 

του μούστου και σωστή θείωση.  

iii. Το θόλωμα του σιδήρου. Εμφανίζεται σε κρασιά που περιέχουν σίδηρο όταν το κρασί 

έλθει σε επαφή με τον αέρα. Για την πρόληψη αποφεύγουμε την επαφή του μούστου 

και του κρασιού με σιδερένιες επιφάνειες.  
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iv. Το πρωτεϊνικό θόλωμα. Εμφανίζεται σε νέα λευκά κρασιά σαν μια λευκή σκόνη. Για 

την πρόληψη ή τη θεραπεία χρησιμοποιούμε μπεντονίτη. 

2.1.5.2 Η σωστή παραγωγή της τσικουδιάς 

Στην παραγωγή της τσικουδιάς η ποιότητα και η απόδοση καθορίζονται από την πρώτη ύλη 

και το χειρισμό της, την συσκευή της απόσταξης, το καζάνι και τον Καζανάρη, δηλαδή τον 

άνθρωπο που με την τέχνη του θα αξιοποιήσει την πρώτη ύλη και το καζάνι. 

Η τσικουδιά παράγεται σύμφωνα με τον νόμο από ζυμωμένα στράφυλλα που παραμένουν 

μετά την παραλαβή του μούστου για κρασί. Έτσι παράγεται τυπικό προϊόν, με γεμάτη γεύση 

και άρωμα. 

Η ποιότητα των στράφυλλων εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα των σταφυλιών. 

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η ποικιλία, η ωριμότητα, η υγιεινή κατάσταση και η παρουσία 

φυτοφαρμάκων (κυρίως το θειάφι). Για να πάρουμε σωστά στράφυλλα το καλύτερο είναι να 

χρησιμοποιούνται σταφύλια ώριμα, όχι υπερώριμα. Τα ώριμα σταφύλια δίδουν μούστο που 

ζυμώνεται πλήρως και με ασφάλεια, δίδουν καλύτερη απόδοση και τσικουδιά με καλύτερα 

αρώματα. Ο καλύτερος μούστος είναι αυτός με 12-12,5 βαθμούς Μπωμέ. Υπερώριμα 

σταφύλια έχουν συνήθως μεγαλύτερη  προσβολή από ασθένειες. Τέτοιοι μούστοι ζυμώνονται 

δύσκολα, συχνά η ζύμωση δεν ολοκληρώνεται, και η απόδοση σε τσικουδιά είναι τελικά 

μικρότερη. Είναι ευαίσθητοι στις παραζυμώσεις με αποτέλεσμα να δίδουν τσικουδιά με 

οξύτητα και δυσάρεστες οσμές. 

Από το σταφύλι στα στράφυλλα 

Για την παραγωγή των στράφυλλων σωστό είναι να γίνεται σπάσιμο - ξετσαμπούρισμα των 

σταφυλιών και παραλαβή χωριστά του μούστου ελεύθερης ροής, δηλαδή 40-50% του βάρους 

των σταφυλιών. Η αφαίρεση των τσάμπουρων πρέπει να γίνεται πάντα. Η παραμονή τους 

αυξάνει τον όγκο, μειώνει την απόδοση, αυξάνει την μεθανόλη, δίδει δυσάρεστη οσμή 

(χορταρίλα).  

Η ζύμωση των στράφυλλων 

Η ζύμωση των στράφυλλων γίνεται κατά κύριο λόγο σε πλαστικά δοχεία, βαρέλια και 

δεξαμενές. Πολύ περιορισμένη είναι η χρήση ανοξείδωτων. Ο χώρος που γίνεται η ζύμωση 

πρέπει να είναι καθαρός, δροσερός, καλά αεριζόμενος.  
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Η χρησιμοποίηση μεταμπισουλφίτ πρέπει να αποφεύγεται στα καλά σταφύλια ή να γίνεται 

περιορισμένη χρήση στα μέτρια σταφύλια. 

Αρκετοί καζανάρηδες αναδεύουν τα στράφυλλα κατά τη ζύμωση, ιδιαίτερα τις πρώτες 

ημέρες. Το σωστό είναι να εφαρμόζεται από την αρχή, βύθιση και πέτρωμα. Η τοποθέτηση 

των στράφυλλων μέσα σε πλαστικές σακούλες που κλείνονται κατάλληλα στην κορυφή τους 

είναι μια αποδεκτή τεχνική. 

Η θερμοκρασία που υπάρχει στο χώρο ζύμωσης των στράφυλλων έχει μεγάλη επίδραση στη 

ποσότητα και την ποιότητα της τσικουδιάς. Υψηλή θερμοκρασία προκαλεί συχνά σταμάτημα 

της ζύμωσης και ξίδιασμα στα στράφυλλα. 

Η απόσταξη 

Η διαδικασία της απόσταξης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα και την απόδοση. 

Σημαντικό ρόλο παίζουν: 

 Ο ΚΑΖΑΝΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ 

 Το υλικό κατασκευής του καζανιού  

 Η μέθοδος θέρμανσης και ψύξης 

 Η χωριστή παραλαβή του πρώτου και του τελευταίου μέρους του αποστάγματος 

Ο καλός καζανάρης έχει υπομονή. Ανάλογα με το καζάνι του ρυθμίζει την ταχύτητα 

απόσταξης για να μην τσικνίσει ή ξεχειλίσει. Το υλικό κατασκευής του καζανιού είναι 

υποχρεωτικά χαλκός καλής ποιότητας. Η θέρμανση πρέπει να γίνεται με τρόπο που να 

ζεσταίνεται ολόκληρος ο πάτος του καζανιού. Ο ψυκτήρας πρέπει να καλύπτει την απόδοση 

του καζανιού για να μην χάνεται απόσταγμα. 

Η χωριστή παραλαβή του πρώτου και του τελευταίου μέρους της απόσταξης βελτιώνει πολύ 

την ποιότητα και κάνει την τσικουδιά ασφαλή για τον καταναλωτή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη 

σημασία στην τσικουδιά που αποστάζεται μόνο μια φορά. Εκεί συγκεντρώνονται πολλές 

ανεπιθύμητες ουσίες, όπως η μεθανόλη (ξυλόπνευμα), το θειώδες, οι οσμή του ξυδιού και 

άλλες δυσάρεστες οσμές. 

Τα προβλήματα, οι αιτίες και η πρόληψη τους 

Τα βασικά προβλήματα στην παραγωγή τσικουδιάς είναι η οξύτητα, η χαμηλή απόδοση και 

οι οσμές και χρώματα που εμφανίζονται μερικές φορές στο απόσταγμα. 
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Η οξύτητα της τσικουδιάς δημιουργείται κυρίως από μια ομάδα μικροοργανισμών «τα 

οξοβακτηρίδια». Ο πληθυσμός τους είναι μεγαλύτερος στα κακής ποιότητας, σάπια 

σταφύλια. Η οξύτητα καθορίζεται κυρίως από τις συνθήκες ζύμωσης των στράφυλλων. Οι 

συνθήκες που ευνοούν την αύξηση της οξύτητας είναι η υψηλή θερμοκρασία και η έντονη 

επαφή με τον αέρα και το οξυγόνο του. Η επαφή των στράφυλλων με τον αέρα και το 

οξυγόνο περιορίζεται με την βύθιση και την πίεση τους. Αντίθετα, η ανάδευση που 

εφαρμόζεται από πολλούς καζανάρηδες την αυξάνει. 

Τα ξιδιασμένα στράφυλα έχουν χαμηλή απόδοση σε τσικουδιά, γιατί δεν ζυμώνονται πλήρως 

και το οινόπνευμα τους μετατρέπεται σε ξύδι. 

Το τσίκνισμα του καζανιού δίδει συχνά δυσάρεστη οσμή και χρώμα στην τσικουδιά. Οι 

οσμές οφείλονται σε διάφορες αιτίες και στο θειάφι που μένει πάνω στα σταφύλια. 

Δέκα συμβουλές για καλή τσικουδιά 

 Επιλέγετε καθαρά καλά σταφύλια (όχι σάπια, με πολύ θειάφι κλπ). 

 Κάντε γρήγορα το ξετσαμπούρισμα και το σπάσιμο. 

 Τοποθετείτε τα βαρέλια σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. 

 Βυθίζετε τα στράφυλλα από την αρχή. 

 Χρησιμοποιείτε λίγο μεταμπισουλφίτ και με σωστό τρόπο. 

 Δημιουργείστε απλά συστήματα δροσισμού για την μείωση της θερμοκρασίας 

ζύμωσης. 

 Μην καθυστερείτε την απόσταξη. 

 Αποστάζετε αργά. Αργή απόσταξη σημαίνει καλύτερη ποιότητα αποστάγματος. 

 Πάρτε χωριστά την πρωτόρακη και τα υστεροράκια. Αναμείξετε τα και κάνετε 

δεύτερη απόσταξη μαζί με νερό. 

 Μην αποστάζετε ξυδιασμένα, κρατάτε χωριστά την τσικουδιά από τα λίγο 

ξυδιασμένα. Το ίδιο για την τσικουδιά που μυρίζει άσχημα. Διορθώσετε τη και κάνετε 

δεύτερη απόσταξη. 
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2.1.6 Συμπληρωματική πρόταση για εκπαίδευση στον αμπελοοινικό τομέα 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών και 

βελτιώσεων στον αμπελοινικό τομέα της περιοχής είναι η δημιουργία ομάδων παραγωγών με 

κοινά ενδιαφέροντα. Από πλευράς της Αμπελοοινικής Ομάδας του ΤΕΙ Κρήτης μετά την 

ολοκλήρωση και παραλαβή της μελέτης μπορεί, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, να 

οργανωθεί στην περιοχή ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης των παραγωγών στη σωστή 

καλλιεργητική τεχνική των νέων ποικιλιών, τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και την σωστή 

διαχείριση της παραγωγής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις προτεινόμενες υπερπρώιμες και 

όψιμες καλλιέργειες επιτραπέζιων σταφυλιών. Μπορεί επίσης να οργανωθεί μονάδα 

υποστήριξης των παραγωγών σε θέματα χωρικής οινοποίησης κατά τις επόμενες δύο 

περιόδους τρύγου. Στην υποστήριξη συμπεριλαμβάνονται παροχή οινολογικών συμβουλών, 

αναλύσεων, οινολογικών ουσιών και επίλυση προβλημάτων. 
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2.2 Καλλιέργεια κηπευτικών  

2.2.1 Λαχανοκομία 

Τα λαχανικά ή κηπευτικά είναι μια μεγάλη κατηγορία ποωδών (μονοετών ή και πολυετών) 

φυτών, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος της διατροφής του ανθρώπου. Συνεισφέρουν στην 

διατροφή του ανθρώπου, αναλόγως το λαχανικό, με τα βλαστικά ή υπόγεια μέρη τους, με τα 

ανώριμα άνθη και με τους καρπούς τους. Τα λαχανικά είναι πηγή πλούσια σε βιταμίνες και 

ανόργανα άλατα και φτωχή σε λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες συνεισφέροντας έτσι στην 

ανθρώπινη διατροφή στοιχεία που άλλες τροφές δεν προσφέρουν σε ικανοποιητικές 

ποσότητες. 

Τα λαχανικά αποτελούνται από φυτά τα οποία έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά 

διαφέρουν όμως και πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τη βοτανική τους κατάταξη, το 

χρησιμοποιούμενο ως τροφή τμήμα τους, τις κλιματικές τους απαιτήσεις και τις 

καλλιεργητικές τους απαιτήσεις. 

2.2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την εμπορική επιτυχία μιας λαχανοκομικής 

καλλιέργειας 

Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την εμπορική επιτυχία μιας λαχανοκομικής 

καλλιέργειας σε μια περιοχή μπορούν να χωριστούν σε κλιματικούς και σε εδαφικούς. Από 

τους κλιματικούς παράγοντες ιδιαίτερα σημαντική είναι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία 

μπορεί να καθορίσει την περιοχή και την τοποθεσία της φύτευσης καθώς και την εποχή και 

την ακριβή ημερομηνία της φύτευσης. Πολύ σημαντική για την ανάπτυξη ορισμένων 

λαχανικών είναι η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας αλλά επηρεάζει και έμμεσα την 

καλλιέργεια καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και διάδοση 

ασθενειών. Επίσης σημαντικά είναι ο άνεμος, ο φωτισμός, ενώ το ύψος των βροχοπτώσεων 

είναι σημαντικό για μη αρδευόμενα λαχανικά. 

Όσον αφορά το έδαφος κάθε λαχανικό έχει διαφορετικές απαιτήσεις σε εδαφικούς 

παράγοντες όπως οι φυσικοχημικές ιδιότητες, η δομή, η υφή και η χημική αντίδραση (pH). 

Γενικά όμως ένα έδαφος για να είναι κατάλληλο για λαχανοκομική καλλιέργεια πρέπει να 

είναι: πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία (σε αφομοιώσιμη μορφή και σε κανονική αναλογία), να 

συγκρατεί υγρασία, να έχει καλή στράγγιση, καλό αερισμό, το κατάλληλο pH (για το 

εκάστοτε λαχανικό) και να έχει αρκετή οργανική ουσία.  
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Για δεδομένη περιοχή και χωράφι πολύ σημαντική είναι η επιλογή της κατάλληλης 

λαχανοκομικής καλλιέργειας μιας και κάποιο χωράφι μπορεί να είναι κατάλληλο για μια 

καλλιέργεια αλλά τελείως ακατάλληλο για μια άλλη. Επιπρόσθετα πολύ σημαντική είναι η 

επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας λαχανικού. Η ποικιλία που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένη στο κλίμα της περιοχής, να είναι η κατάλληλη για την εποχή που θα 

πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια (π.χ. άλλες ποικιλίες λαχάνου είναι κατάλληλες για χειμερινή 

και άλλες για καλοκαιρινή καλλιέργεια), να έχει ανθεκτικότητα στους κύριους εχθρούς και 

παθογόνα που αναπτύσσονται στην περιοχή, να έχει καλές αγρονομικές ιδιότητες (αντοχή 

στην ξηρασία, αντοχή στην αλατότητα, αντοχή στο ψύχος ή στην ζέστη, κτλ) και να έχει το 

τελικό προϊόν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ανάλογα με την αγορά που απευθύνεται ή τον 

καταναλωτή. 

2.2.3 Καλλιεργητικές πρακτικές 

2.2.3.1 Προετοιμασία του εδάφους 

Η προετοιμασία του εδάφους του λαχανόκηπου είναι μια εργασία μεγάλης σπουδαιότητας για 

την επιτυχία της λαχανοκομικής καλλιέργειας και ουσιαστικά αναφέρεται στους τρόπους 

κατεργασίας του εδάφους που λαμβάνουν χώρα πριν από τη σπορά ή τη φύτευση ενός 

λαχανικού. Η προετοιμασία του εδάφους έχει ως σκοπό να καταστήσει το έδαφος ένα 

κατάλληλο και ευνοϊκό περιβάλλον για να δεχτεί το σπόρο ή τη ρίζα του νεαρού σπορόφυτου 

ή τα όργανα του αγενούς πολλαπλασιασμού (π.χ. παραφυάδες στην αγκινάρα) του λαχανικού. 

Γενικά το έδαφος του λαχανόκηπου πρέπει να είναι αρκετά ψιλοχωματισμένο και 

απαλλαγμένο από βώλους και υπολείμματα οργανικής ουσίας. Αυτό βοηθάει ώστε να έρχεται 

ο σπόρος, που είναι συνήθως πολύ μικρός σε μέγεθος, σε καλύτερη επαφή με το έδαφος ώστε 

να απορροφά νερό και να βλαστάνει ομαλά και ομοιόμορφα ενώ στις περιπτώσεις της 

μεταφύτευσης νεαρών σποροφύτων, να εγκαθίστανται και να ριζώνουν καλύτερα μειώνοντας 

έτσι την πιθανότητα αποτυχίας της μεταφύτευσης. 

Ο τρόπος και ο χρόνος κατεργασίας που θα επιλεγεί εξαρτάται από τον τύπο και το βάθος του 

εδάφους. Στα μέσης σύστασης εδάφη η επίτευξη καλής υφής με την εδαφοκατεργασία είναι 

σχετικά εύκολη σε σύγκριση με τα ελαφρά και τα βαριά εδάφη στα οποία χρειάζεται καλός 

χρονικός προγραμματισμός για την επιλογή της κατάλληλης στιγμής για εδαφοκατεργασία. 

Το βάθος της εδαφοκατεργασίας εξαρτάται από το βάθος του εδάφους αλλά και από το 

λαχανικό που προηγήθηκε και αυτό που θα ακολουθήσει και συγκεκριμένα το βάθος στο 
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οποίο αναπτύσσεται το ριζικό τους σύστημα. Ακόμη ο τρόπος κατεργασίας του εδάφους 

μπορεί να επηρεάσει τη διανομή και την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά 

στο έδαφος. 

Συνήθως πριν την εγκατάσταση μιας λαχανοκομικής καλλιέργειας εφαρμόζονται δύο ή 

περισσότερα οργώματα σταυρωτά σε βάθος 30-40 εκ. ή μικρότερο, που σκοπό έχουν την 

αναστροφή του εδάφους. Λίγο πριν την σπορά ή την μεταφύτευση, ανάλογα με το 

ψιλοχωμάτισμα που επιβάλλεται για την συγκεκριμένη λαχανοκομική καλλιέργεια, 

διενεργείται είτε σβάρνισμα (οδοντωτή σβάρνα ή δισκοσβάρνα) είτε φρεζάρισμα του 

εδάφους που σκοπό έχει την επίτευξη του κατάλληλου βαθμού κατεργασίας του εδάφους και 

την ενσωμάτωση στο έδαφος της βασικής λίπανσης και της οργανικής ουσίας. Τέλος 

ακολουθεί η τελική διαμόρφωση του εδάφους, αν χρειάζεται, ανάλογα με το λαχανικό και τον 

τρόπο σποράς ή φύτευσης, σε αυλάκια, λεκάνες, αναχώματα κτλ.  

Οποιοδήποτε είδος εδαφοκατεργασίας κι αν εφαρμόζεται, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται 

όταν το έδαφος βρίσκεται στο ρόγο του, δηλαδή να μην είναι ούτε πολύ υγρό ούτε πολύ 

ξηρό. Εμπειρικά μπορούμε να το διαπιστώσουμε μετά από συμπίεση ενός δείγματος χώματος 

μέσα στη παλάμη. Εάν με το άνοιγμα της παλάμης το χώμα γίνεται σκόνη, τότε είναι πολύ 

ξηρό, εάν παραμένει συγκολλημένο και διατηρεί το σχήμα του, τότε είναι πολύ υγρό, ενώ εάν 

με το άνοιγμα της παλάμης το χώμα χαλαρώνει αλλά παραμένει ως σβώλος στην παλάμη, 

τότε βρίσκεται στο ρόγο του. 

2.2.3.2 Εγκατάσταση λαχανοκομικής καλλιέργειας 

Για την επιτυχία μιας λαχανοκομικής καλλιέργειας ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή 

εγκατάσταση της. Τα λαχανικά μπορούν είτε να σπέρνονται απευθείας στο χωράφι είτε να 

σπέρνονται πρώτα σε σπορεία και να μεταφυτεύονται μετά στο χωράφι. Η απευθείας σπορά 

στο χωράφι ενδείκνυται για ορισμένα λαχανικά και ιδίως εκείνα που σπέρνονται σε πρασές, 

την κατάλληλη εποχή, σε ιδανικές γι’ αυτά συνθήκες και δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες στην βλάστηση των σπόρων τους. Το βάθος σποράς έχει μεγάλη σημασία είτε 

πρόκειται για απευθείας σπορά είτε πρόκειται για σπορά σε δίσκους στο σπορείο. Σαν γενικός 

κανόνας ακολουθείται ότι το βάθος σποράς είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο της μεγάλης 

διαμέτρου του σπόρου. 

Η σπορά στο σπορείο έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως η εγκατάσταση ήδη ανεπτυγμένων 

φυτών στο έδαφος (πρωίμηση παραγωγής, εντατικότερη εκμετάλλευση του λαχανόκηπου, 

καλύτερο ανταγωνισμό με τα ζιζάνια), η καλύτερη και πιο ομοιόμορφη φύτευση στο χωράφι 
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(αποφεύγονται κενά στο χωράφι, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την βλάστηση των 

σπόρων και την ανάπτυξη των σποροφύτων) και η δημιουργία εύρωστων και υγιών φυτών 

που μεταφυτεύονται την κατάλληλη χρονική στιγμή στο χωράφι. 

Η μεταφύτευση στο χωράφι πρέπει να γίνεται στο κατάλληλο στάδιο για κάθε λαχανικό και 

το έδαφος να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και να βρίσκεται στο ρόγο του. Το φυτό πρέπει 

να προσεχθεί ώστε να υποστεί τη μικρότερη δυνατή ζημιά κατά τη μεταφύτευση και το βάθος 

φύτευσης να είναι το ίδιο ή το πολύ 2 εκατοστά βαθύτερο από τη θέση του φυτού στο 

γλαστράκι. Ειδικά μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εμβολιασμένα φυτά καθώς υπάρχει 

κίνδυνος να ριζώσει το εμβόλιο με ότι βλαβερές συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για το φυτό. 

Εμβολιασμένα φυτά χρησιμοποιούνται κυρίως σε θερμοκηπιακές αλλά και υπαίθριες 

καλλιέργειες (σολανώδη και κολοκυνθοειδή φυτά) με σκοπό την εκμετάλλευση των 

ιδιοτήτων του υποκειμένου που συνήθως είναι η ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, η 

ανεκτικότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην αλατότητα, η καλύτερη απορρόφηση 

νερού και θρεπτικών στοιχείων, η αύξηση της ζωηρότητας των φυτών και η διεύρυνση της 

περιόδου συγκομιδής. Βέβαια τα εμβολιασμένα φυτά έχουν μεγαλύτερο κόστος αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατη η καλλιέργεια κάποιων ειδών ή ποικιλιών χωρίς 

τον εμβολιασμό τους σε κατάλληλο υποκείμενο. 

2.2.3.3 Διάταξη φυτών και αποστάσεις φύτευσης 

Η διάταξη των φυτών και οι αποστάσεις φύτευσης ή σποράς στο λαχανόκηπο εξαρτώνται από 

την εποχή φύτευσης ή σποράς, από το είδος και την ποικιλία του λαχανικού, από το σύστημα 

άρδευσης, από τις συνήθειες του καλλιεργητή και από τη γονιμότητα του εδάφους. Οι 

ιδανικές αποστάσεις φύτευσης και διάταξης των φυτών είναι πολύ δύσκολο να καθοριστούν 

και μόνο πειραματικά ο κάθε παραγωγός μπορεί να βρει τις καλύτερες για την περίπτωση 

του. 

2.2.3.4 Άρδευση  

Η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων νερού είναι απολύτως απαραίτητη στις μέρες μας 

καθώς οι ποσότητες των διαθέσιμων γλυκών νερών για άρδευση και ύδρευση συνεχώς 

λιγοστεύουν. Η κατανάλωση νερού πρέπει να περιοριστεί ακριβώς στην κάλυψη των 

αναγκών χωρίς σπατάλες. Οι ανάγκες των λαχανικών σε νερό εξαρτώνται από τις εδαφικές 

και τις κλιματικές συνθήκες αλλά και από το είδος ή και την ποικιλία του λαχανικού καθώς 

και το είδος της καλλιέργειας (υπαίθρια ή υπό κάλυψη). 
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Τα συστήματα άρδευσης που χρησιμοποιούνται σε ένα λαχανόκηπο διακρίνονται στην: 

επιφανειακή άρδευση (αυλάκια, λεκάνες), στην τεχνητή βροχή και στην στάγδην άρδευση. Η 

δόση άρδευσης δηλαδή η ποσότητα νερού που εφαρμόζεται στην μονάδα επιφανείας της 

καλλιέργειας για να επιτευχθεί μία πλήρης και σωστή άρδευση πρέπει να είναι τέτοια ώστε το 

έδαφος φτάνει μέχρι στο σημείο υδατοϊκανότητας (πριν αρχίσει να στραγγίζει) για να 

επιτυγχάνεται οικονομία νερού. Η συχνότητα άρδευσης δηλαδή το πόσο συχνά χρειάζεται η 

επανάληψη της άρδευσης κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου εξαρτάται από: τον τύπο 

του εδάφους, τις καιρικές συνθήκες, το είδος του φυτού, το ριζικό σύστημα του φυτού, το 

βλαστικό στάδιο του φυτού και τη μέθοδο άρδευσης. 

Πολύ σημαντική για την καλλιέργεια είναι η ποιότητα του αρδευτικού νερού. Το νερό 

άρδευσης πρέπει να είναι καλής ποιότητας ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στην 

καλλιέργεια και στο σύστημα άρδευσης. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ποιότητα του νερού είναι: η ολική αλατότητα του, η περιεκτικότητα σε αιωρούμενα 

σωματίδια και κόκκους άμμου και η περιεκτικότητα του σε παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Ιδιαίτερα σημαντικός και περιοριστικός σε πολλές περιπτώσεις παράγοντας, για την 

καλλιέργεια των λαχανικών σε ξηροθερμικές περιοχές της Ελλάδας, είναι η αλατότητα. 

2.2.3.5 Λίπανση 

Η λίπανση του λαχανόκηπου μπορεί να διαχωριστεί στην βασική λίπανση, η οποία 

εφαρμόζεται πριν την σπορά ή την μεταφύτευση των λαχανικών, και στις συμπληρωματικές 

επιφανειακές λιπάνσεις που εφαρμόζονται καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής της 

καλλιέργειας στο χωράφι. Η βασική λίπανση έχει ως σκοπό την βελτίωση των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, την κάλυψη των μεγαλύτερων αναγκών της 

καλλιέργειας σε φώσφορο και κάλιο και την κάλυψη των αναγκών των φυτών σε άζωτο μόνο 

για τα αρχικά στάδια ανάπτυξης. 

Οι ανάγκες των λαχανικών δεν είναι ίδιες για όλα τα στοιχεία και ανάλογα με το είδος του 

λαχανικού ή και την ποικιλία διαφέρουν οι άριστες ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που 

πρέπει να υπάρχουν στο έδαφος για την ικανοποιητική απόδοση της καλλιέργειας. Από τα 

κύρια στοιχεία το άζωτο (Ν) βοηθάει στην κανονική ανάπτυξη των βλαστικών μερών του 

φυτού και ιδιαίτερα στα φυλλώδη λαχανικά, όπου συντελεί στο σχηματισμό μεγάλων και 

τρυφερών πράσινων φύλλων. Ο φώσφορος (Ρ) ενθαρρύνει τη δημιουργία ριζών από τα φυτά 

και το φύτρωμα των σπόρων, βοηθάει στην καλή ανάπτυξη των φυτών και βελτιώνει την 

ποιότητα των καρπών των λαχανικών. Το κάλιο (Κ) συμβάλει καθοριστικά στην διαδικασία 
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των κυτταροδιαιρέσεων που είναι απαραίτητες για τα λαχανικά που καλλιεργούνται για τις 

διογκωμένες ρίζες τους, τους κονδύλους, τους σαρκώδεις μίσχους των φύλλων και τους 

καρπούς τους. Επίσης είναι απαραίτητο για την σύνθεση πρωτεϊνών και το σχηματισμό και τη 

μεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα στους καρπούς και τους αποθησαυριστικούς ιστούς. 

Όμως και τα υπόλοιπα στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία είναι απαραίτητα για την καλή ανάπτυξη 

των λαχανοκομικών φυτών. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητα για την 

ανάπτυξη μιας καλλιέργειας και πιθανή έλλειψη τους να οδηγήσει σε συμπτώματα 

τροφοπενίας τα φυτά, με καταστρεπτικά αποτελέσματα για την καλλιέργεια. Εξίσου 

καταστροφική μπορεί να είναι όμως και η περίσσεια κάποιων από τα στοιχεία αυτά αφού 

μπορεί να δημιουργήσουν συμπτώματα τοξικότητας στα λαχανικά. 

Για την αποφυγή φαινομένων τοξικότητας αλλά και τροφοπενίας στα λαχανικά, η χρήση 

ιδίως των χημικών λιπασμάτων πρέπει να είναι ορθολογική καθώς οι υπερβολικές λιπάνσεις 

ούτε αναγκαίες είναι ούτε ωφέλιμες. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά των χημικών 

λιπάνσεων μπορούν να εφαρμοστούν στον λαχανόκηπο και οργανικά λιπάσματα τα οποία 

περιέχουν και απελευθερώνουν βαθμιαία όλα τα θρεπτικά στοιχεία και εξισορροπούν 

καλύτερα την βλάστηση με την καρποφορία. Επιπρόσθετα τα οργανικά λιπάσματα όπως η 

χωνεμένη ζωική κοπριά, το κόμποστ, η τύρφη κ.α., βελτιώνουν τη δομή του εδάφους καθώς 

βοηθούν τα ελαφριά εδάφη να γίνουν πιο συνεκτικά και να συγκρατούν μεγαλύτερες 

ποσότητες νερού και τα πιο βαριά εδάφη να αυξήσουν την διαπερατότητα και την 

απορροφητικότητα τους.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να αποφεύγεται η χρήση φρέσκιας οργανικής ουσίας 

(π.χ. αχώνευτη κοπριά) καθώς μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά, σχηματισμό 

τοξικών οργανικών ενώσεων, σχηματισμό όγκων αερίων στο έδαφος που εμποδίζουν την 

μετακίνηση του νερού, δέσμευση του αφομοιώσιμου αζώτου από τα βακτήρια που 

αποσυνθέτουν την οργανική ουσία και μηχανικές δυσκολίες στο όργωμα και στις άλλες 

καλλιεργητικές εργασίες. Επιπρόσθετα η χρήση μη επαρκώς αποδομημένων οργανικών 

υλικών εμπεριέχει κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία αφού μπορεί να 

περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς, αντιβιοτικά, ορμόνες, νιτρικά κτλ. τα οποία μέσω 

των λαχανικών μπορεί να περάσουν στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

κομποστοποιούνται όλα τα οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανόμενης της κοπριάς, πριν 

χρησιμοποιηθούν στις λαχανοκομικές καλλιέργειες. 
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Χλωρή λίπανση είναι μία οικονομική και αποτελεσματική μορφή λίπανσης. Βασίζεται στην 

πυκνή καλλιέργεια κάποιων ψυχανθών (βίκος, κουκιά κ.α.) ή αγρωστωδών (σίκαλη, βρώμη 

κ.α.) φυτών με σκοπό την ενσωμάτωση στο έδαφος της φυτικής μάζας που παράγεται από τα 

φυτά αυτά. Η χλωρή βλάστηση όταν ενσωματωθεί στο έδαφος αποσυντίθεται πολύ πιο 

γρήγορα απ’ ότι τα αποξηραμένα φυτά, τα οποία περιέχουν θρεπτικά στοιχεία σε λιγότερο 

αφομοιώσιμες μορφές από τα χλωρά και χάνουν μέρος του αζώτου τους λόγω της οξείδωσης 

από την έκθεση στον αέρα. Η καταλληλότερη εποχή για την ενσωμάτωση της φυτομάζας στο 

έδαφος είναι κατά την άνθιση του φυτού πριν αρχίσει να ξυλοποιείται. 

Η χλωρή λίπανση μειονεκτεί στο ότι δεσμεύει το χωράφι για κάποιο διάστημα όμως έχει 

πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυξάνει την οργανική ουσία στο έδαφος, εμπλουτίζει το 

έδαφος σε αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία και άζωτο, ιδίως όταν καλλιεργείται ψυχανθές, 

βελτιώνει και εμπλουτίζει σε οργανική ουσία το υπέδαφος γιατί αναπτύσσονται ρίζες σε 

αυτό, μεταφέρει θρεπτικά στοιχεία από το υπέδαφος στα ανώτερα στρώματα, προφυλάσσει 

το έδαφος από την διάβρωση κ.α. Τα αγρωστώδη φυτά πλεονεκτούν στο ότι αναπτύσσονται 

πιο γρήγορα από τα ψυχανθή και χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει περιορισμένος χρόνος για 

την χλωρή λίπανση αλλά δε δεσμεύουν ατμοσφαιρικό άζωτο ώστε να το αποδίδουν στο 

έδαφος όπως τα ψυχανθή. 

2.2.3.6 Αμειψισπορά 

Αμειψισπορά είναι η συστηματική εναλλαγή των καλλιεργειών σε ένα χωράφι για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των τριών ετών. Η εναλλαγή των καλλιεργειών δεν πρέπει να 

γίνεται τυχαία αλλά βάση προγράμματος και να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις που έχει η 

μια καλλιέργεια πάνω στην άλλη (π.χ. το κρεμμύδι αποδίδει μεγάλη παραγωγή μετά από 

καλλιέργεια πατάτας ή πιπεριάς). 

Η αμειψισπορά ενδείκνυται να χρησιμοποιείται καθώς η συνεχής καλλιέργεια του εδάφους με 

το ίδιο είδος λαχανικού σε μακροχρόνια βάση οδηγεί στην υποβάθμιση της γονιμότητας του 

χωραφιού, εξαιτίας της εξάντλησης ορισμένων στοιχείων και της οργανικής ουσίας και στην 

δραματική αύξηση των φυτοπαρασίτων της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Τα πλεονεκτήματα 

της αμειψισποράς είναι η αύξηση αποδόσεων όλων των καλλιεργειών που συνιστούν την 

αμειψισπορά, ο καλύτερος έλεγχος ασθενειών, εντόμων και ζιζανίων, η καλύτερη αξιοποίηση 

των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του εδάφους, η καλύτερη χρησιμοποίηση των 

διαθέσιμων μέσων παραγωγής, η διατήρηση στα ίδια επίπεδα ή αύξηση της οργανικής ουσίας 

και η μείωση στις απώλειες του εδάφους από τη διάβρωση. 
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2.2.3.7 Συγκαλλιέργεια 

Συγκαλλιέργεια είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια δύο περισσοτέρων λαχανικών στο ίδιο 

χωράφι. Χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρούς λαχανόκηπους και έχει ως σκοπό την καλύτερη 

εκμετάλλευση του χώρου του λαχανόκηπου, των εργατικών, της λίπανσης και σε κάποιες 

περιπτώσεις των ιδιαιτεροτήτων κάποιων καλλιεργειών. Έτσι εκμεταλλευόμαστε τον 

ενδιάμεσο χώρο από αραιά φυτεμένα αργής ανάπτυξης λαχανικά και συγκαλλιεργούμε ένα 

ταχείας ανάπτυξης και μικρής καλλιεργητικής διάρκειας λαχανικό π.χ. φρέσκα κρεμμυδάκια 

σε καλλιέργεια λαχάνου. Το ταχείας ανάπτυξης λαχανικό θα έχει συγκομιστεί μέχρι να 

μεγαλώσει και να χρειαστεί τον ενδιάμεσο χώρο το κύριο λαχανικό. 

Άλλη περίπτωση συγκαλλιέργειας είναι όταν τα δύο λαχανικά φυτεύονται στην ίδια γραμμή 

σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους και συνυπάρχουν καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο. 

Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις το ένα λαχανικό χρησιμοποιείται για στήριγμα του άλλου 

όπως στην περίπτωση συγκαλλιέργειας φασολιάς με καλαμπόκι όπου το στέλεχος του 

καλαμποκιού χρησιμοποιείται για την στήριξη της φασολιάς. 

2.2.4 Προτάσεις για την αναδιάρθρωση των κηπευτικών καλλιεργειών 

Η καλλιέργεια των λαχανικών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σητείας δεν καλύπτει τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς όπως προκύπτει από άλλο κομμάτι της παρούσας μελέτης. Από 

την εν λόγω μελέτη φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα διαθέσιμα σητειακά λαχανικά είναι ελάχιστα 

έως καθόλου στα ράφια των τοπικών καταστημάτων ή εμφανίζονται κάποια λίγα είδη κατά 

περιόδους. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εξέφρασαν μια ιδιαίτερη επιθυμία να βρουν και 

να συνεργαστούν με ντόπιους παραγωγούς γιατί δημιουργούν κοινωνικές και οικονομικές 

σχέσεις για τη δουλειά τους, στηρίζουν την τοπική αγορά αλλά και γιατί τα ντόπια προϊόντα 

έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Η αυξημένη ζήτηση των τοπικών προϊόντων αλλά και των 

βιολογικών προϊόντων, η οποία εκφράστηκε τόσο από τους ντόπιους αλλά και τους 

επισκέπτες, αντικατοπτριζόταν και από την αγορά των ντόπιων προϊόντων σε υψηλότερες 

τιμές από τους καταναλωτές. 

Με δεδομένη την υψηλή ζήτηση των ντόπιων προϊόντων από πλευράς των καταναλωτών 

αλλά και την επιθυμία των καταστημάτων λιανικής πώλησης για την εύρεση ντόπιων 

παραγωγών που θα τους προμηθεύουν ντόπια λαχανικά υψηλής ποιότητας, διαφαίνεται 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγή ποιοτικών λαχανικών από τους παραγωγούς της υπό 

μελέτη περιοχής. Ενδιαφέρον για ντόπια λαχανικά όλων των ειδών διαφάνηκε στη μελέτη 
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στα σημεία λιανικής πώλησης τόσο για εντός όσο και για εκτός εποχής λαχανικά αφού 

ελάχιστα από τα λαχανικά που είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη (πατάτα, κρεμμύδι, τομάτα, 

σκόρδο, κολοκύθι, λάχανο, καρότο, κουνουπίδι, μπρόκολο, σπανάκι, μαρούλι, καρπούζι) 

φάνηκε να προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς. 

2.2.4.1 Προτάσεις για την καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή της Λεύκης 

και Ζάκρου 

Στην περιοχή της Λεύκης ενδιαφέρον διαφαίνεται να υπάρχει για την καλλιέργεια κυρίως 

εντός εποχής λαχανικών, δηλαδή θερμής εποχής λαχανικά τους καλοκαιρινούς μήνες και 

ψυχρής εποχής λαχανικά τους χειμερινούς για την κάλυψη κυρίως των τοπικών αναγκών. 

Βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και για την παραγωγή πρώιμων αλλά και 

όψιμων λαχανικών ψυχρής εποχής νωρίς το φθινόπωρο και αργά την άνοιξη αντίστοιχα, με 

την χρήση κατάλληλων ποικιλιών, εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 

της περιοχής. 

Η διεύρυνση της περιόδου καλλιέργειας λαχανικών ψυχρής εποχής παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τόσο γιατί καλύπτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ανάγκες της τοπικής 

αγοράς όσο και γιατί τόσο τα πρώιμα όσο και τα όψιμα λαχανικά απολαμβάνουν κατά βάση 

υψηλότερες τιμές στην αγορά. Λαχανοκομικά φυτά ψυχρής εποχής που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για καλλιέργεια στην εν λόγω περιοχή είναι φυτά των οικογενειών των 

σταυρανθών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ρόκα, ραπανάκι), των σύνθετων (μαρούλι, 

ραδίκι, αντίδι, σταμναγκάθι), των σκιαδοφόρων (σέλινο, μαϊντανό, άνηθο, μάραθο, καρότο), 

των χηνοποδιίδων (σπανάκι, παντζάρι, σέσκουλο), των λιλιίδων (κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο), 

των σολανωδών(πατάτα) και των ψυχανθών (αρακάς, κουκιά, παπούλες). 

Σταυρανθή (Brassicaceae) 

Τα σταυρανθή λαχανικά είναι ως επί το πλείστον ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες και 

έχουν καλύτερη απόδοση και ποιότητα παραγωγής όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες 

κατά την ανάπτυξη και ωρίμανση τους. Μπορούν βέβαια να αποδώσουν σε μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών καθώς υπάρχουν διάφορες ποικιλίες που διαχωρίζονται σε πρώιμες, μέσης 

πρωίμισης και όψιμες. Για το κουνουπίδι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια 

της συγκομιδής να επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες άνω τον 20οC καθώς προκαλούν 

υποβάθμιση της ποιότητας της ανθοκεφαλής. Γενικά η ανθοκεφαλή στο κουνουπίδι 

χρειάζεται προστασία από τους εξωτερικούς παράγοντες (ηλιακές ακτίνες, έντομα, σκόνη, 
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κτλ) για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα της. Η προστασία της κεφαλής μπορεί να επιτευχθεί 

με το χαλαρό δέσιμο με ελαστικό δακτύλιο των εξωτερικών μακριών φύλλων πάνω από την 

αναπτυσσόμενη κεφαλή. Η σπορά των σταυρανθών φυτών γίνεται σε σπορείο και ακολουθεί 

μεταφύτευση στην τελική θέση μετά από περίπου ένα μήνα εκτός από το ραπανάκι που 

σπέρνεται απευθείας στο έδαφος. Ο χρόνος από την σπορά μέχρι την συγκομιδή κυμαίνεται 

από 3 έως 7 μήνες ανάλογα το είδος και την ποικιλία, τις κλιματικές συνθήκες και τις 

καλλιεργητικές συνθήκες εκτός από το ραπανάκι που κυμαίνεται από 2 έως 4. Στο μπρόκολο 

μετά τη συγκομιδή της κεντρικής ανθοκεφαλής αναπτύσσονται και πλευρικές ανθοκεφαλές οι 

οποίες συγκομίζονται και δίνουν δευτερεύουσα παραγωγή. Τα σταυρανθή αναπτύσσονται 

ικανοποιητικά σε όλους τους τύπους των εδαφών αλλά για πρώιμη παραγωγή θα πρέπει να 

προτιμώνται ελαφρά εδάφη τα οποία στραγγίζουν καλύτερα και θερμαίνονται γρηγορότερα. 

Οι απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία καλύπτονται με την βασική λίπανση, η οποία 

πρέπει να περιέχει όλα τα μακροστοιχεία και κάποια ιχνοστοιχεία (Β, Μο) ενώ το άζωτο 

εφαρμόζεται και με επιφανειακές λιπάνσεις. Οι μέσες αποδόσεις των σταυρανθών εξαρτώνται 

από διάφορους παράγοντες όπως το είδος, η ποικιλία, η εποχή καλλιέργειας, η γονιμότητα 

του εδάφους κ.α. και είναι 3-5 τόνοι για το λάχανο και 1-2 τόνοι για τα υπόλοιπα. 

Σύνθετα (Asteraceae) 

Τα φυλλώδη λαχάνικα της οικογένειας των σύνθετων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

οικονομικής πλευράς είναι κυρίως το μαρούλι, το ραδίκι, το αντίδι και το σταμναγκάθι. Είναι 

φυτά ψυχρής εποχής και ανθεκτικά στο κρύο. Το μαρούλι καλλιεργείται είτε υπαίθριο είτε 

υπό κάλυψη. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι μαρουλιού καλλιεργούμενοι για το 

φύλλωμα τους. Ο πιο γνωστός τύπος μαρουλιού στην Ελλάδα είναι ο Ρομάνα ή Κώς όπου το 

φυτό έχει όρθια ανάπτυξη με στενόμακρα φύλλα και σχηματίζει με μικρή επιμήκη κεφαλή 

στο εσωτερικό. Πιο γνωστοί τύποι στο εξωτερικό είναι το λείο κεφαλωτό (Butterhead), όπου 

η κεφαλή είναι χαλαρή περίπου σφαιρική και τα φύλλα μαλακά με ανοικτό έως βαθύ πράσινο 

χρώμα, και το κατσαρό κεφαλωτό (Iceberg), όπου η κεφαλή είναι σφαιρική και τα φύλλα 

κυματοειδή, τραγανά και εύθραυστα. Ο τύπος μαρουλιού γνωστός ως λόλα ή ‘με χαλαρό 

ανοικτό φύλλωμα’, δεν σχηματίζει κεφάλι και αναπτύσσει τα φύλλα του ελεύθερα και είναι 

κυματοειδή-κατσαρά με διάφορες αποχρώσεις πράσινου ή και κόκκινου. Το μαρούλι απαιτεί 

έδαφος μέσης σύστασης, γόνιμο και πλούσιο σε οργανική ουσία που να στραγγίζει καλά ενώ 

τα ελαφρά αμμώδη προτιμώνται για πρώιμη παραγωγή. Η σπορά γίνεται σε δίσκους σποράς 

στο σπορείο και η μεταφύτευση στην τελική θέση, 30-40 μέρες μετά τη σπορά, όταν τα νεαρά 
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σπορεία έχουν αναπτύξει 3-4 πραγματικά φύλλα. Η διάρκεια της καλλιέργειας από την σπορά 

μέχρι την συγκομιδή είναι 2-5 μήνες ανάλογα με την εποχή, τις καλλιεργητικές συνθήκες και 

τον τύπο του μαρουλιού. Η συγκομιδή γίνεται όταν τα φυτά αποκτήσουν εμπορεύσιμο 

μέγεθος, ανάλογα με τον τύπο και την ποικιλία και την τιμή και τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Στα τύπου Ρομάνα γίνεται όταν εμφανιστεί μικρή κεφαλή στο κέντρο ενώ στα κεφαλωτά 

όταν η κεφαλή αποκτήσει το χαρακτηριστικό μέγεθος της ποικιλίας και έχει καλή 

συνεκτικότητα. Για όψιμη παραγωγή εφαρμόζεται σκίαση για την προστασία των φυτών από 

την ηλιακή ακτινοβολία.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 19) συνοψίζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των άλλων 

δύο φυτών της οικογένειας των συνθέτων του αντιδιού και του ραδικιού. 

 

Πίνακας 19 Κυριότερα χαρακτηριστικά αντιδιού και ραδικιού 

Αντίδι (Chicorium endivia) Ραδίκι (Chicorium intibus) 

Βοτανικά διετές φυτό αλλά καλλιεργείται ως 

ετήσιο. 

Βοτανικά πολυετές φυτό αλλά καλλιεργείται 

ως ετήσιο ή πολυετές. 

Τύποι φυτού: 

Κατσαρό (στενά-βαθιά σχισμένα φύλλα) 

Σκαρόλα (πλατιά-ελαφρώς οδοντωτά όχι 

σχισμένα φύλλα) 

Άγριο (στενά και σχετικά κοντά φύλλα με 

λευκό ή κόκκινο μίσχο) 

Ήμερο (όρθια, μακριά και πλατιά φύλλα με 

υπόλευκο μίσχο) 

Ιταλικό (όρθια οδοντωτά φύλλα με κόκκινο 

μίσχο) 

Συγκομιδή 2-3 μήνες μετά την σπορά Συγκομιδή 1-2 μήνες μετά την σπορά 

Συγκομιδή μίας κοπής Συγκομιδή 4-5 κοπές το χρόνο 

Αποστάσεις φύτευσης 45-75 εκ. μεταξύ των 

γραμμών και 20-25 επί της γραμμής 

Αποστάσεις φύτευσης 40 εκ. μεταξύ των 

γραμμών και 10-20 επί της γραμμής 

Δεν αντέχει την ζέστη και την ξηρασία Πιο ανθεκτικό σε ζέστη και ξηρασία 

Περισσότερο ανθεκτικό στο κρύο Λιγότερο ανθεκτικό στο κρύο 

 

Σκιαδοφόρα (Apiaceae) 

Στην οικογένεια των σκιαδοφόρων ανήκουν φυλλώδη λαχανικά όπως το σέλινο, ο μαϊντανός, 

το άνηθο, το μάραθο αλλά και το καρότο το οποίο καλλιεργείται για τον ριζοκόνδυλο του. 

Είναι φυτά ψυχρής εποχής τα οποία όμως ουσιαστικά μπορούν να καλλιεργηθούν όλο τον 

χρόνο, ειδικά σε περιοχές με δροσερό καλοκαίρι, αρκεί να γίνει σωστός προγραμματισμός 

της σποράς (με δροσερό καιρό), να επιλεγούν οι κατάλληλες ποικιλίες και να εφαρμοστούν οι 

κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. σκίαση). Κατά βάση σπέρνονται απευθείας στην 
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τελική θέση στο χωράφι και ακολουθεί αραίωμα των φυτών αλλά για καλύτερη επιτυχία της 

καλλιέργειας και μικρότερη παραμονή των φυτών στο χωράφι γίνεται σπορά στο σπορείο και 

μεταφύτευση στην τελική θέση. Προτιμούν ελαφρά με μέσης σύστασης εδάφη, πλούσια σε 

οργανική ουσία και με καλή αποστράγγιση. Η διάρκεια της καλλιέργειας τους είναι 2,5 έως 4 

μήνες εκτός από το σέλινο που είναι 5 έως 7. Χρειάζονται συχνά ποτίσματα ειδικά τις θερμές 

εποχές του έτους και η λίπανση τους απαιτεί κυρίως άζωτο όταν πρόκειται για φυλλώδεις 

τύπους και κάλιο όταν πρόκειται για ριζοκονδυλώδεις τύπους (σελινόριζα, φινόκιο). Στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 20) φαίνονται οι τύποι των φυτών της οικογένειας των 

σκιαδοφόρων. 

 

Πίνακας 20 Τύποι των φυτών της οικογένειας των σκιαδοφόρων 

Σέλινο (Apium graveolens) Μαϊντανός (Petroselinum crispum) Μάραθο (Foeniculum vulgare) 

Άγριο (var. silvestre) Κατσαρός (spp. crispum) Καλλιεργούμενο (var. sativum) 

Φυλλώδες (var. dulce) Πλατύφυλλος (spp. tuberosum) Φινόκιο (var. dulce) 

Σελινόριζα (var. rapaceus)  Άγριο (var. capillaceum) 

 

Το καρότο σε περιοχές με ήπιο χειμώνα σπέρνεται το φθινόπωρο και η συγκομιδή γίνεται την 

άνοιξη ενώ σε ψυχρότερες περιοχές σπέρνεται αρχές της άνοιξης. Η σπορά γίνεται απευθείας 

στο έδαφος και ακολουθεί αραίωμα των φυτών. Ιδανικά εδάφη για την καλλιέργεια του 

καρότου είναι τα αμμώδη και τα οργανικά εδάφη που είναι απαλλαγμένα από χοντρά 

τεμαχίδια (πέτρες) για την παραγωγή ευθειών ριζοκονδύλων. Σε βαριά εδάφη ή εδάφη που 

περιέχουν τεμαχίδια μπορούν να καλλιεργηθούν ποικιλίες με σχετικά μικρό ριζικό σύστημα. 

Οι ποικιλίες καρότου χωρίζονται σε δύο τύπους: το κωνικό και το κυλινδρικό ή τύπου 

‘Νάντες’ (κυλινρικό με οξεία κορυφή) το οποίο έχει καλύτερη υφή, είναι γλυκύτερο και 

περισσότερο χυμώδες και τραγανό από το κωνικό. Μια σημαντική καλλιεργητική εργασία για 

το καρότο είναι το ανάχωμα γύρω από τα πράσινα φύλλα ώστε να αποφευχθεί το πρασίνισμα 

της βάσης του καρότου. 

Χηνοποδιίδες (Chenopodiaceae) 

Από την οικογένεια των χηνοποδιίδων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το σπανάκι και το 

παντζάρι ενώ το σέσκουλο είναι ένα φυτό πολύ εύκολο στην καλλιέργεια του και χωρίς 
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ιδιαίτερες απαιτήσεις που όμως δεν προτιμάται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές παρά τις 

πολλές χρήσεις του στη μαγειρική. Το παντζάρι καλλιεργείται για το ριζοκόνδυλο του αλλά 

και για τα φύλλα του. Το έδαφος πρέπει να είναι βαθύ, αμμώδες, γόνιμο, καλά στραγγιζόμενο 

και πλούσιο σε οργανική ουσία. Ο σπόρος του παντζαριού βλαστάνει σε μεγάλο εύρος 

θερμοκρασιών 8-30οC. Η σπορά πραγματοποιείται απευθείας στο έδαφος, τέλος καλοκαιριού 

για παραγωγή φθινόπωρο-χειμώνα και τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης για παραγωγή τέλος 

άνοιξης-καλοκαίρι. Πρέπει να ακολουθεί αραίωμα φυτών, όταν σχηματίσουν 3-4 πραγματικά 

φύλλα, ώστε να ρυθμίζεται η πυκνότητα των φυτών καθώς πολύ αραιές φυτεύσεις οδηγούν 

σε ράγισμα του ριζοκόνδυλου ενώ πολύ πυκνές μπορεί να συντελέσουν σε μη διόγκωση του 

υποκοτυλίου και συνεπώς μηδενική παραγωγή. Η άρδευση πρέπει να ισόρροπη καθώς η 

διακύμανση της θερμοκρασίας οδηγεί στο ράγισμα του ριζοκονδύλου και λοιπές ανωμαλίες. 

Το σπανάκι είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές φυλλώδες λαχανικό ψυχρής εποχής, ανθεκτικό στο 

κρύο με άριστη ανάπτυξη στους 15-20οC. Μεγάλη διάρκεια ημέρας σε συνδυασμό με υψηλές 

θερμοκρασίες ευνοούν την έκπτυξη ανθικού στελέχους και την υποβάθμιση της ποιότητας. 

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες σπανακιού οι οποίες διαφέρουν όσον αφορά την ανθεκτικότητα 

τους στην άνθηση και τα χαρακτηριστικά των φύλλων τους. Η σπορά γίνεται απευθείας στο 

έδαφος από τέλος καλοκαιριού έως αρχές άνοιξης και ακολουθεί αραίωμα των φυτών. Για τις 

όψιμες σπορές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποικιλίες ανθεκτικές στο σχηματισμό ανθικού 

στελέχους. Η καλλιέργεια συνήθως διαρκεί 1,5 με 2,5 μήνες από την σπορά μέχρι την 

συγκομιδή. Το έδαφος πρέπει να είναι μέσης σύστασης, γόνιμο, πλούσιο σε οργανική ουσία 

και να στραγγίζει καλά. Είναι φυτό απαιτητικό σε άζωτο το οποίο πρέπει να προστίθεται κατά 

το ήμισυ στη βασική λίπανση και το υπόλοιπο με επιφανειακές λιπάνσεις. Συγκομίζεται 

ολόκληρο το φυτό όταν αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος και ακολουθεί και δεύτερη 

συγκομιδή μετά από 10-14 ημέρες. 

Λιλιίδες (Alliaceae) 

Τα βολβώδη φυτά της οικογένειας των λιλιίδων (κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο) είναι φυτά 

ψυχρής εποχής (ανθεκτικά στο κρύο) και παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. 

Αναπτύσσονται σε σχεδόν όλους τους τύπους των εδαφών αλλά προτιμούν τα ελαφριά έως 

μέσης σύστασης εδάφη, γόνιμα, πλούσια σε οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενα και 

εύθρυπτα για να αναπτύσσεται ανενόχλητα ο βολβός τους. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται τα 

πολύ βαριά και συνεκτικά εδάφη, τα χαλικούχα αλλά και τα αλατούχα εδάφη. 
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Το κρεμμύδι (Allium cepa) καλλιεργείται τόσο για τα φύλλα του (χλωρό κρεμμύδι) όσο και 

για τον βολβό του (ξερό κρεμμύδι). Πολλαπλασιάζονται κυρίως με το κοκκάρι (μικρός 

βολβός) το οποίο προέρχεται από την πυκνή σπορά σπόρου κρεμμυδιού τον Απρίλιο και την 

συγκομιδή του δύο μήνες μετά. Ο πολλαπλασιασμός με κοκκάρι δίνει πολύ γρηγορότερα 

παραγωγή απ’ ότι ο πολλαπλασιασμός απ’ ευθείας με σπόρο. Η φύτευση του κοκκαριού όταν 

πρόκειται για χλωρό κρεμμύδι γίνεται σε επαναληπτικές φυτεύσεις από τον Οκτώβριο έως 

τον Μάρτιο ενώ για ξερό Φεβρουάριο-Μάρτιο καθώς για να βολβοποιήσουν οι συνήθεις 

ποικιλίες κρεμμυδιού χρειάζονται μεγάλη διάρκεια ημέρας. Ωστόσο πολλές φορές 

εφαρμόζεται πυκνή φύτευση και στην πορεία αραιώνονται τα φυτά και πωλούνται για χλωρά 

ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν για να πωληθούν για ξερά. Το κρεμμύδι, λόγω και του 

επιφανειακού ριζικού συστήματος του χρειάζεται συχνά ποτίσματα αλλά η συχνότητα και η 

ποσότητα των αρδεύσεων εξαρτάται από την εποχή καλλιέργειας, τις κλιματολογικές και τις 

εδαφικές συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. Λίγες όμως μέρες πριν την 

συγκομιδή σταματάνε οι αρδεύσεις για να επιταχυνθεί η ξήρανση των εξωτερικών χιτώνων 

του βολβού. Το κρεμμύδι είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε άζωτο, το οποίο προστίθεται κατά το 

ήμισυ στη βασική λίπανση και το υπόλοιπο με επιφανειακές λιπάνσεις. 

Το σκόρδο (Allium sativum) πολλαπλασιάζεται αποκλειστικά με τις σκελίδες, οι οποίες 

πρέπει να είναι μεγάλες και ομοιόμορφες. Ο βολβός αποτελείται από 10 σκελίδες περίπου 

που διαχωρίζονται και φυτεύονται μία σε κάθε θέση. Η φύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή 

νωρίς την άνοιξη ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του φυτού τόσο για χαμηλές 

θερμοκρασίες όσο και οι ανάγκες για υψηλές κατά τη διάρκεια της βολβοποίησης. Όσον 

αφορά την άρδευση και τη λίπανση ισχύουν τα ίδια με το κρεμμύδι. 

Το πράσο (Allium porum) πολλαπλασιάζεται με σπορά στο σπορείο και μεταφύτευση στις 

τελικές θέσεις όταν αποκτήσουν 1 εκ. διάμετρο λαιμού. Κατά τη μεταφύτευση εφαρμόζεται 

περιορισμός ριζικού συστήματος στα 4 εκ. περίπου και περιορισμός φυλλώματος στα 15-20 

εκ. Συνήθως η σπορά γίνεται το Μάρτιο και η μεταφύτευση 3-4 μήνες αργότερα. 

Σολανώδη (Solanaceae) 

Η πατάτα (Solanum tuberosum) αναπτύσσει κονδύλους (διογκωμένοι υπόγειοι βλαστοί με 

οφθαλμούς) οι οποίοι αποτελούν και το εδώδιμο μέρος του φυτού. Οι κόνδυλοι 

αναπτύσσονται υπόγεια κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και συνδέονται με το μητρικό 

φυτό μέσω των στολώνων οι οποίοι και μεταφέρουν τα θρεπτικά στοιχεία από το μητρικό 

φυτό στους κονδύλους. Ο πολλαπλασιασμός της πατάτας γίνεται με τους κόνδυλους οι οποίοι 
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φέρουν οφθαλμούς που με τη σειρά τους δίνουν γένεση σε νέα φυτά. Οι κόνδυλοι φυτεύονται 

είτε ολόκληροι είτε τεμαχισμένοι. Φέρουν περισσότερους οφθαλμούς στην κορυφή τους γι’ 

αυτό πρέπει να φυτεύονται χωριστά τα κομμάτια που προέρχονται από την κορυφή από αυτά 

που προέρχονται από την βάση του κονδύλου για να μην υπάρχουν ανομοιομορφίες στην 

καλλιέργεια. Η φύτευση της πατάτας γίνεται σε τρεις διαφορετικές περιόδους ανάλογα με το 

κλίμα της περιοχής. Στην ανοιξιάτικη καλλιέργεια η φύτευση γίνεται τον Ιανουάριο και η 

συγκομιδή τέλος άνοιξης-μέσα Ιουλίου, στην καλοκαιρινή η φύτευση γίνεται τον Απρίλιο και 

η συγκομιδή Αύγουστο-Οκτώβριο και στην φθινοπωρινή η φύτευση γίνεται τον Ιούλιο-

Αύγουστο και η συγκομιδή Νοέμβριο-Μάρτιο. Γενικά η διάρκεια της καλλιέργειας είναι 3-4 

μήνες ανάλογα με την ποικιλία και την εποχή της καλλιέργειας. Οι ποικιλίες της πατάτας 

διαφέρουν όσον αφορά το σχήμα αλλά και το χρώμα (λευκό ή κίτρινο) του κονδύλου. Το 

έδαφος πρέπει να είναι ελαφρύ, πλούσιο σε οργανική ουσία, με καλό αερισμό και στράγγιση 

ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται τα συνεκτικά εδάφη γιατί παραμορφώνουν τον κόνδυλο. 

Χρειάζεται συχνές άρδευσεις με μικρές ποσότητες νερού και οι ανάγκες του φυτού 

μεγιστοποιούνται την περίοδο της κονδυλοποίησης ενώ λίγο πριν την συγκομιδή θα πρέπει να 

σταματήσουν οι αρδεύσεις. Η πατάτα χρειάζεται αρκετό άζωτο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 

της καλλιέργειας ενώ κατά την κονδυλοποίηση και την ωρίμανση των κονδύλων πολύ 

σημαντικά είναι το κάλιο κι ο φώσφορος. Πολύ σημαντική καλλιεργητική φροντίδα είναι το 

παράχωμα τον φυτών της πατάτας γιατί βοηθάει την ανάπτυξη των κονδύλων της πατάτας, 

τους προστατεύει από το πρασίνισμα και από έντομα και στηρίζει το φυτό. 

Ψυχανθή (Fabaceae) 

Τα λαχανικά που ανήκουν στην οικογένεια των ψυχανθών και έχουν ιδιαίτερο οικονομικό 

ενδιαφέρον είναι ο αρακάς και τα κουκιά που είναι ψυχρής εποχής και το φασόλι που είναι 

θερμής. Στις ρίζες των φυτών της οικογένειας αυτής συμβιώνουν αζωτοδεσμευτικά βακτήρια 

τα οποία δημιουργούν φυμάτια (μικρά εξογκώματα) μέσα στα οποία αποθηκεύουν άζωτο. Το 

άζωτο το δεσμεύουν τα αζωτοβακτήρια από τον αέρα του εδάφους και το μετατρέπουν σε 

αφομοιώσιμη για τα φυτά μορφή. Έτσι τα ψυχανθή καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό τις 

ανάγκες τους σε άζωτο και χρειάζονται προσθήκη αζώτου κυρίως κατά τα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης του φυτού μέχρι να γίνει η αζωτοδέσμευση. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι 

να υπάρχουν πληθυσμοί αζωτοβακτηρίων στο έδαφος ή να έχει εμπλουτιστεί ο σπόρος του 

ψυχανθούς με αζωτοβακτήρια. Για τον λόγο αυτό ακριβώς τα ψυχανθή είναι άριστα φυτά για 

χρήσεις σε προγράμματα χλωρών λιπάνσεων και αμειψισπορών. 
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Το φασόλι (Phaseolous vulgaris) είναι φυτό θερμής εποχής, ευπαθές στο ψύχος και γι’ αυτό 

και καλλιεργείται υπαίθρια το καλοκαίρι και υπό κάλυψη το χειμώνα. Ωστόσο συνθήκες 

υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας προκαλούν ανθόρροια (πτώση ανθέων). Υπάρχουν τρείς 

διαφορετικοί τύποι φυτών φασολιού: νάνα (25-40 εκ.), ημιαναρριχώμενα (50-120 εκ.) και 

αναρριχώμενα (>120 εκ.). Προτιμούν εδάφη ελαφρά, θερμά, γόνιμα, πλούσια σε οργανική 

ουσία και στραγγερά ενώ συνεκτικά εδάφη πρέπει να αποφεύγονται. Πολλαπλασιάζονται με 

απευθείας σπορά, 2 σπόροι ανά θέση γιατί δεν έχει καλή βλαστικότητα ο σπόρος, σε βάθος 

2,5-5 εκ. ή σπανιότερα με μεταφύτευση. Πριν τη σπορά συνίσταται καλό πότισμα του 

εδάφους ή εμβάπτιση των σπόρων σε νερό για 24 ώρες ώστε να διευκολυνθεί η βλάστηση 

των σπόρων. Μετά το φύτρωμα των φυτών ακολουθεί αραίωμα ώστε να μένει ένα φυτό σε 

κάθε θέση. Το φασόλι έχει την τάση να κάνει την παραγωγή του σε κύματα. Για να μειωθεί 

αυτό το φαινόμενο πρέπει να γίνεται η συγκομιδή έγκαιρα Η συγκομιδή γίνεται με το χέρι 

όταν τα φασολάκια αποκτήσουν το επιθυμητό εμπορεύσιμο μέγεθος (2 μήνες μετά την 

σπορά), όταν αρχίζει να φαίνεται εξωτερικά το σχήμα των σπόρων που διογκώνονται και οι 

λοβοί είναι τρυφεροί χωρίς ίνες. Κόβονται με τον μίσχο για τον περιορισμό της απώλειας 

υγρασίας και προσβολών και την καλύτερη μετασυλλεκτική ζωή. 

Ο αρακάς (Pisum sativum) είναι φυτό ψυχρής εποχής. Ανάλογα με το μήκος του βλαστού τα 

φυτά χωρίζονται σε νάνα (<60 εκ.), ημιαναρριχώμενα (60-100 εκ.) και αναρριχώμενα (>100 

εκ.). Ο πολλαπλασιασμός του φυτού γίνεται με σπορά τον Σεπτέμβριο για τις θερμές 

περιοχές, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο για τις ψυχρές και τον Ιούνιο-Ιούλιο σε δροσερές. 

Τοποθετούνται 2-3 σπόροι ανά θέση σε βάθος 2-3 εκ. και ακολουθεί αραίωμα των φυτών 

ώστε να μείνει ένα φυτό ανά θέση. Η συγκομιδή ακολουθεί 3-4 μήνες μετά την σπορά. Όταν 

οι σπόροι αποκτήσουν το μέγιστο μέγεθος τους αλλά είναι ακόμη τρυφεροί. Πρώτα 

συγκομίζονται οι λοβοί της βάσης για να επιταχυνθεί και η ωρίμανση των πιο πάνω. 

Τα κουκιά (Vicia faba) είναι φυτά ψυχρής εποχής ανθεκτικά σε θερμοκρασίες μέχρι -5οC. 

Πολλαπλασιάζονται με απευθείας σπορά (2-3 σπόροι/θέση) σε βάθος 4-6 εκ. από τον 

Σεπτέμβριο μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο. Συνίσταται να γίνεται κορυφολόγημα των βλαστών, 

όταν ανθίσουν τα πρώτα άνθη και μέχρι να δέσουν αρκετοί λοβοί, για την καλή ανάπτυξη 

των λοβών και την αποφυγή αφίδων. Η διάρκεια της καλλιέργειας μέχρι την έναρξη της 

συγκομιδής νωπών λοβών είναι 4-5 μήνες ανάλογα με την ποικιλία. Η συγκομιδή των 

φρέσκων κουκιών γίνεται όταν οι σπόροι αποκτήσουν το μέγιστο μέγεθος τους αλλά είναι 

ακόμη τρυφεροί. Πρώτα συγκομίζονται οι λοβοί της βάσης για να επιταχυνθεί η ωρίμανση 

των πιο πάνω. 
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Συμπέρασμα 

Οι παραπάνω καλλιέργειες με τις κατά τόπους διαφοροποιήσεις αλλά και με τον κατάλληλο 

προγραμματισμό, που είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία των λαχανοκομικών 

καλλιεργειών, μπορούν να δώσουν σημαντικό εισόδημα στους καλλιεργητές της περιοχής. Οι 

καλλιέργειες αυτές θα πρέπει να στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προϊόντα 

και κυρίως βιολογικά προϊόντα. Όλες αυτές οι καλλιέργειες μπορούν πολύ εύκολα να 

ενταχθούν σε συστήματα βιολογικής γεωργίας, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εντατικές, δεν 

αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην καλλιέργεια τους, επιδέχονται εφαρμογής 

παραδοσιακών και βιολογικών μεθόδων παραγωγής (χλωρή λίπανση, αμειψισπορά κ.τ.λ.) και 

υπάρχει πλέον μεγάλη διαθεσιμότητα τεχνογνωσίας και μέσων παραγωγής. Αυτά σε 

συνδυασμό με την μη ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής της Λεύκης (Γούδουρας) από 

εντατικές καλλιέργειες δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγή πολύ 

ποιοτικών βιολογικών προϊόντων. 

2.2.4.2 Προτάσεις για την καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή του 

Γούδουρα 

Η περιοχή του Γούδουρα όπως προαναφέρθηκε είναι μια περιοχή στην οποία επικρατούν οι 

λαχανοκομικές καλλιέργειες εκτός εποχής υπό κάλυψη. Στην περιοχή αυτή οι καλλιεργητές 

εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες και κυρίως την υψηλότερη 

θερμοκρασία του χειμώνα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Κρήτης καλλιεργούν κατά 

βάση μεγαλόκαρπο αγγούρι το οποίο προορίζεται για εξαγωγή. 

Οι παραγωγοί της περιοχής αυτής θα μπορούσαν συμπληρωματικά να στραφούν και σε άλλες 

καλλιέργειες εκτός εποχής όπως η τομάτα, η πιπεριά, η μελιτζάνα και το φασόλι αλλά και για 

την καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού και πεπονιού υπό κάλυψη. Έτσι θα μπορούσαν αφενός 

μεν να καλύψουν και τις τοπικές ανάγκες για ντόπια ποιοτικά λαχανικά και αφετέρου να 

αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, πέραν αυτού από το αγγούρι, και να καλύψουν 

πιθανά κενά του εισοδήματος τους σε χρονιές που η καλλιέργεια του αγγουριού ήταν 

προβληματική για οποιοδήποτε λόγο. Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και 

κάποιες από αυτές τις καλλιέργειες, και ειδικά το φασόλι που εμπλουτίζει το έδαφος με 

άζωτο, σε ένα πρόγραμμα αμειψισποράς των θερμοκηπίων τους. Με αυτόν τον τρόπο θα 

εκμεταλλευόντουσαν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και θα μείωναν σε κάποιο 

βαθμό τουλάχιστον τα φυτοπροστατευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν που οφείλονται 

σε μεγάλο βαθμό στην εντατική μονοκαλλιέργεια με αγγούρι. 
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Μία άλλη παράμετρος που μπορεί να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς στην ανάγκη για 

αλλαγή πλεύσης στα καλλιεργούμενα λαχανικά είναι το πρόβλημα της αλατότητας του 

αρδευτικού νερού και του εδάφους. Το αγγούρι είναι φυτό το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο 

στην αλατότητα. Το ανώτατο όριο ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) που αντέχει το αγγούρι 

είναι 400 μhos/cm στους 25οC. Εξίσου ευαίσθητα με το αγγούρι είναι και το φασόλι, το 

κολοκυθάκι και το πεπόνι. Αντιθέτως η τομάτα αντέχει σε σχετικά υψηλό ποσοστό ολικών 

αλάτων στο αρδετικό νερό και στο έδαφος, 6500 μhos/cm στους 25οC, ενώ η πιπεριά αντέχει 

μέχρι τα 1000 μhos/cm και η μελιτζάνα μέχρι τα 2000 μhos/cm. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ενσωμάτωση και άλλων λαχανοκομικών φυτών στο 

πρόγραμμα καλλιέργειας των παραγωγών θερμοκηπίου της περιοχής του Γούδουρα, είναι 

πολύ πιθανόν να βοηθήσει στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από την 

σχεδόν αποκλειστική καλλιέργεια του αγγουριού. Έτσι θα δοθεί διέξοδος στους παραγωγούς 

ώστε να μην είναι αποκλειστικά εξαρτημένοι από την πορεία και τις τιμές πώλησης μιας μόνο 

καλλιέργειας, που συχνά σε προβληματικές για την καλλιέργεια χρονιές (π.χ. προβλήματα 

στην καλλιέργεια, πολύ χαμηλές τιμές) αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Επίσης θα συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς με ντόπια ποιοτικά 

προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές, όπως φάνηκε στην έρευνα στα σημεία πώλησης, 

προτιμούν και είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν ακριβότερα. 

Μια άλλη διέξοδος των παραγωγών θα ήταν η στροφή στην παραγωγή πιστοποιημένων 

ποιοτικών προϊόντων όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα τα οποία όπως φάνηκε και στη 

μελέτη στα τοπικά καταστήματα είχαν ιδιαίτερη ζήτηση από τους ντόπιους αλλά και τους 

ξένους καταναλωτές. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων υπό κάλυψη στις μέρες μας με την 

τεχνογνωσία και τα μέσα που υπάρχουν δεν είναι απαγορευτική και με δεδομένη την 

αυξημένη ζήτηση και τιμή που απολαμβάνουν τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να 

υπερκαλυφθεί το πιθανόν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. 
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2.3 Ελαιοκαλλιέργεια 

2.3.1 Γενικές Κατευθύνσεις 

Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και γι’ αυτό είναι δυνατή η 

καλλιέργειά της ακόμη και σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας, στις οποίες κανένα άλλο 

καρποφόρο δένδρο δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Όμως, η άμυνα αυτή είναι σε βάρος της 

ανάπτυξης και της απόδοσης των δένδρων. Έτσι, με κάθε βελτίωση των συνθηκών υγρασίας 

του εδάφους βελτιώνεται θεαματικά και η παραγωγικότητα, γιατί η ελιά έχει την ικανότητα 

να αξιοποιεί τέλεια κάθε ποσότητα εδαφικού νερού που της προσφέρεται. Όταν όμως η 

υγρασία του εδάφους αρχίζει να γίνεται υπερβολική, τα ελαιόδεντρα υποφέρουν περισσότερο 

απ’ ότι τα άλλα δένδρα.  

Η άρδευση στην ελιά αποδίδει και θα πρέπει να πραγματοποιείται ιδιαίτερα στις εξής 

περιπτώσεις:  

- όταν οι βροχοπτώσεις της περιοχής είναι ανεπαρκείς,  

- όταν υπάρχουν αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά είναι συγκεντρωμένες το χειμώνα, 

αφήνοντας τα δένδρα ακάλυπτα κατά τις κρίσιμες περιόδους της άνοιξης και του 

καλοκαιριού,  

- όταν το έδαφος είναι αμμώδες ή χαλικώδες με μικρή ικανότητα συγκράτησης του 

νερού. Η άρδευση συνιστάται ιδιαίτερα σε επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς στις οποίες 

επιδιώκεται μεγάλο μέγεθος καρπού. Είναι επίσης απαραίτητη για μέγιστη απόδοση 

σε εντατικές εκμεταλλεύσεις με πυκνή φύτευση δένδρων.  

Η λίπανση και το κλάδεμα συχνά αποδίδουν καλύτερα όταν συνδυάζονται με άρδευση.  

Το ελαιόδεντρο είναι ευαίσθητο στην υπερβολική υγρασία και δεν συμπεριφέρεται καλά σε 

πολύ υγρά εδάφη. Τα εδάφη αυτά, δεν επιτρέπουν το σωστό αερισμό και έτσι οι ρίζες 

ασφυκτιούν και το δένδρο οδηγείται στο θάνατο. Τα δένδρα που καλλιεργούνται σε 

κορεσμένα με υγρασία εδάφη είναι περισσότερο ευπαθή στις μεταβαλλόμενες καιρικές 

συνθήκες και σε ασθένειες του εδάφους, όπως φυτόφθορα και βερτισιλλίωση. 
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2.3.2 Κρίσιμοι περίοδοι άρδευσης 

Τα κρίσιμα στάδια στα οποία τα ελαιόδεντρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν έλλειψη 

υγρασίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 21). 

 

Πίνακας 21 Κρίσιμα στάδια του βιολογικού κύκλου της ελιάς όπου δεν πρέπει τα ελαιόδενδρα να 

αντιμετωπίζουν έλλειψη υγρασίας 

Στάδιο ανάπτυξης Επίδραση της χαμηλής υγρασίας του εδάφους  

- Ανάπτυξη ανθοφόρων 

οφθαλμών 

- Ανθοφορία 

- Καρποφορία 

- Ανάπτυξη βλαστών 

- Λιγότερες ταξιανθίες, Ατελή άνθη 

- Μικρή καρπόδεση 

- Αυξημένη παρενιαυτοφορία 

- Μειωμένη ανάπτυξη βλαστών 

-1ο στάδιο ανάπτυξης του 

καρπού που οφείλεται σε 

κύτταρο-διαιρέσεις 

- Ανάπτυξη βλαστών 

- Μικρό μέγεθος καρπού λόγω μειωμένης κυτταρικής 

διαίρεσης 

- Μαρασμός καρπού  

- Μειωμένη ανάπτυξη βλαστών 

- 3ο στάδιο ανάπτυξης του 

καρπού που οφείλεται σε 

αύξηση των κυττάρων 

- Ανάπτυξη βλαστών 

- Μικρό μέγεθος καρπού λόγω μειωμένης αύξησης 

των κυττάρων 

- Μαρασμός καρπού 

- Μειωμένη ανάπτυξη βλαστών 

 

Εάν στερηθεί από υγρασία το ελαιόδενδρο κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των ανθοφόρων 

οφθαλμών, την άνθηση και την καρπόδεση (αρχές Μαρτίου μέχρι αρχές Ιουνίου) είναι 

δυνατό να μην έχουμε παραγωγή καρπών (πλήρη ακαρπία). Η άρδευση λοιπόν είναι 

αναγκαία κατά την περίοδο αυτή εφόσον δεν υπάρχει επάρκεια νερού στο έδαφος από 

βροχοπτώσεις. 

Συρρικνωμένοι καρποί αποκτούν τη σπαργή τους μετά από πότισμα ή βροχή. Γι’ αυτό, στις 

επιτραπέζιες ποικιλίες συνιστώνται αρδεύσεις κατά την τελευταία περίοδο, για αύξηση τους 
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βάρους και βελτίωση της ποιότητας των καρπών. Θα πρέπει όμως να γίνονται με σύνεση, αν 

οι καρποί χρησιμοποιούνται ώριμοι (μαύρες ελιές), γιατί μπορεί να προκληθεί οψίμιση της 

ωρίμανσης. Όψιμες αρδεύσεις επίσης μπορεί να δώσουν νέα βλάστηση που είναι ευαίσθητη 

στους παγετούς του χειμώνα. Αρκετοί ελαιώνες γύρω από την Μεσόγειο δεν αρδεύονται.  

2.3.3 Μέθοδοι άρδευσης 

Στους ελαιώνες όπου εφαρμόζεται άρδευση, εφαρμόζεται μία ποικιλία μεθόδων όπως 

κατάκλιση, αυλάκια, μικρο-εκτοξευτήρες, στάγδην άρδευση και τα τελευταία χρόνια, 

υποεπιφανειακή στάγδην άρδευση (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6 Άρδευση με σύστημα στάγδην, εκτοξευτήρες και αιωρούμενους σταλάκτες. 

Κατά την επιλογή της μεθόδου άρδευσης πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον οι παρακάτω 

παράγοντες :  

- Οι νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις: Οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να μην 

αρδεύουν με κατάκλιση ή με αυλάκια σε ελαιώνες με κλίση πάνω από 3%  

- Το ανάγλυφο του εδάφους. Σημειώνεται ότι η κλίση του εδάφους δεν εξετάζεται στην 

περίπτωση της στάγδην άρδευσης. 

- Η ποσότητα νερού που είναι διαθέσιμη για πότισμα και η αποτελεσματικότητα 

αξιοποίησής του με την εκάστοτε μέθοδο. 

- Το κόστος εγκατάστασης δικτύου άρδευσης  

- Τι συνηθίζεται στην περιοχή. 

Στους ελαιώνες όπου γίνεται επιφανειακή άρδευση, εφαρμόζονται διαφορετικές τεχνικές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται ένας αγωγός ανά γραμμή δένδρων που 

τοποθετείται στο έδαφος. Σε ορισμένους ελαιώνες, ο αγωγός κρεμιέται στα δένδρα για να 

διευκολύνεται η συγκαλλιέργεια.  
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Συνιστάται η στάγδην άρδευση ως πρώτη επιλογή για μετά την εγκατάσταση των 

ελαιώνων. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συχνότητα, η διάταξη και η παροχή των 

σταγόνων, ανάλογα με την διηθητικότητα και την υδατοϊκανότητα του εδάφους. Προτείνεται 

η χρήση σταλλακτήρων παροχής 3 – 6 λίτρα την ώρα, κατανεμημένων σε μονή ή διπλή 

γραμμή άρδευσης (Εικόνα 7). 

2.3.4 Συχνότητα της άρδευσης 

Η συχνότητα της άρδευσης καθορίζεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού, κατά τρόπο 

ώστε να υπάρχει επάρκεια υγρασίας στο έδαφος στις πιο κρίσιμες περιόδους για την 

καλλιέργεια. Η ποσότητα νερού σε κάθε άρδευση ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του 

εδάφους (περατότητα), το μέγεθος των δένδρων και άλλους παράγοντες.  

                  

Εικόνα 7 Στάγδην άρδευση ελαιώνα με απλή (αριστερά) και διπλή γραμμή άρδευσης (δεξιά) 

 

Η συχνότητα άρδευσης πρέπει να αξιολογείται παράλληλα με την δόση άρδευσης ως εξής:  

 Στα αμμώδη εδάφη πρέπει να γίνονται συχνά αρδεύσεις με λιγότερο κάθε φορά νερό. 

 Στα αργιλώδη εδάφη πρέπει να γίνονται λιγότερες αρδεύσεις με περισσότερο κάθε φορά 

νερό. 

 Σε εδάφη με μέση σύσταση ο αριθμός των αρδεύσεων καταλαμβάνει ενδιάμεση θέση 

μεταξύ των αριθμών που αντιστοιχούν στις δύο ακραίες περιπτώσεις. 

Η μέρα που πρέπει να ποτιστούν οι ελαιώνες προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια με την 

βοήθεια ειδικών οργάνων (Τενσίομετρα, Ηλεκτρόμετρα), όπου αυτό είναι πρακτικά 

εφαρμόσιμο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η ακριβής μέρα εφαρμογής του νερού άρδευσης μπορεί να 

προσδιοριστεί πρακτικά από την ύπαρξη συμπτωμάτων μαράνσεων στα φύλλα ορισμένων 
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ζιζανίων (π.χ Μολόχα) το πρωί και από το χαμηλό επίπεδο εδαφικής υγρασίας των εδαφών 

των ελαιώνων, το οποίο αποδεικνύεται ως εξής:  

 Αμμώδη εδάφη : Ξηρή εμφάνιση των εδαφών και δεν διατηρείται το σχήμα τους όταν 

πιέζεται στο χέρι. 

 Ελαφράς σύστασης εδάφη : Ξηρή εμφάνιση των εδαφών και όταν πιεστούν στο χέρι 

μπορεί να σχηματισθούν ασθενής «μπάλες» χώματος, οι οποίες σπάνια διατηρούνται. 

 Μέσης σύστασης εδάφη : Δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη υγρασίας και μπορεί να 

σχηματιστούν ασθενής «μπάλες», κάτω από πίεση, αλλά διατηρούν ακόμη «ψιχουλώδη» 

σύσταση.  

 Βαριά εδάφη : Σχηματίζονται ασθενής «μπάλες», οι οποίες συνήθως σπάνε ή διατηρούν 

«ψιχουλώδη» σύσταση. Ενδέχεται να μείνουν υπολείμματα επί των δακτύλων. 

2.3.5 Ποσότητα νερού άρδευσης 

Κατά τον καθορισμό της ποσότητας του νερού άρδευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

τουλάχιστον τα εξής:  

 Οι συνιστώμενες ποσότητες από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 Οι αρδευτικές πρακτικές για την ελαιοκαλλιέργεια (συνολική ποσότητα, αριθμός 

εφαρμογών, δόση ανά εφαρμογή), όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

πρακτικές των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

 Το ύψος των βροχοπτώσεων στην περιοχή των ελαιώνων. Η άρδευση είναι 

συμπληρωματική των βροχοπτώσεων. 

 Η κατεύθυνση και οι ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη νερού με την εφαρμογή 

άσκοπων υπερβολικών ποσοτήτων νερού κατά την άρδευση. Για να επιτευχθεί αυτό θα 

πρέπει ο ελαιοκαλλιεργητής να συμβουλεύεται τους αρμόδιους συμβούλους του φορέα 

επίβλεψης τους.  

2.3.6 Οικονομία νερού σε ξηρικούς ελαιώνες 

Σε ελαιώνες οι οποίοι δεν αρδεύονται επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό, θα πρέπει να 

γίνονται οι παρακάτω εργασίες ώστε να γίνεται εξοικονόμηση νερού.  
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 Να μην αφήνονται ζιζάνια στον ελαιώνα ώστε να αποφευχθεί απώλεια νερού από αυτά. 

Η καταστροφή των ζιζανίων θα πρέπει να γίνεται ενωρίς με θερισμό, με ζιζανιοκτόνα ή 

με καλλιέργεια του εδάφους.  

 Να ρυθμίζεται με το κλάδεμα η κόμη των δένδρων ώστε τα δένδρα να μην υποφέρουν 

από την έλλειψη νερού άρδευσης. 

Να ρυθμίζεται η ποσότητα και ο χρόνος εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων ώστε να 

μην δημιουργούνται από αυτά συνθήκες στρες στις ρίζες. 
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2.4 Η καταπολέμηση του δάκου στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης των φυτοπαρασίτων της ελιάς 

Ένας γενικός ορισμός της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης των Φυτοπαράσιτων, κατά τον 

Διεθνή Οργανισμό Βιολογικής Καταπολέμησης «… είναι η στρατηγική διαχείρισης των 

εχθρών των καλλιεργειών με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, με οικολογικά, τοξικολογικά και 

οικονομικά κριτήρια, προκειμένου να διατηρήσει τους πληθυσμούς τους κάτω από το 

οικονομικό όριο επιζημιότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε φυσικούς περιοριστικούς 

παράγοντες». 

Στην περίπτωση του δάκου της ελιάς, παρόμοια με άλλους εντομολογικούς εχθρούς των 

καλλιεργειών, η Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποσότητας 

και την αναβάθμιση της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων, με παράλληλο περιορισμό 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

2.4.1 Γενική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στη δακοκτονία 

Σκοπός της δακοκτονίας είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, ώστε 

η ζημιά που θα προκληθεί να βρίσκεται κάτω από το οικονομικό όρι επιζημιότητας. Η 

εκτέλεση της δακοκτονίας είναι μια πολύπλευρη διαδικασία, με πολλούς εμπλεκόμενους 

φορείς και πρόσωπα.  

Σε αυτό το μέρος του κειμένου δίδοται γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα για τη 

δακοκτονία στην Κρήτη, που έχουν ως βάση κλειστά ερωτηματολόγια για την υπάρχουσα 

κατάσταση και τα συναφή προβλήματα, με στόχευση σε βελτιώσεις τα οποία στη συνέχεια 

αποκωδικοποιήθηκαν για εξαγωγή συμπερασμάτων: Από πλέον των 250 καλλιεργητών, 40 

συνεργεία ψεκασμών και τους αρχιεργάτες και από 20 παγιδοθέτες Τομεάρχες Δακοκτονίας, 

Προέδρους Συνεταιρισμών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

2.4.1.1 Οι Τομεάρχες δακοκτονίας 

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται, από τη Δ.Α.Ο.Κ, Πτυχιούχοι Σχολών Γεωπονίας με σκοπό να 

καλύψουν τις ανάγκες της δακοκτονίας ως υπεύθυνοι Τομεάρχες. Τα καθήκοντά τους 

αφορούν στην επίβλεψη της διαδικασίας, τη σωστή διεξαγωγή της οποίας επικυρώνουν στο 

τέλος κάθε μέρας ψεκασμού.  
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Τα προβλήματα που σχετίζονται με τους Τομεάρχες δακοκτονίας είναι κυρίως δύο: Το πρώτο 

αφορά στο χρόνο πρόσληψής τους. Οι Τομεάρχες προσλαμβάνονται αργά και δεν 

προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν, αλλά ούτε και να εξοικειωθούν με το χώρο ευθύνης τους. 

Συχνά, ο πρώτος ψεκασμός γίνεται χωρίς να υπάρχουν οι Τομεάρχες στη θέση τους. Το 

δεύτερο θέμα σχετίζεται με τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχει ο κάθε 

Τομεάρχης. Πολλοί Τομεάρχες δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις της βιολογίας και 

μορφολογίας του δάκου, ενώ γενικότερα ενδέχεται να μην έχουν πολλές γνώσεις 

φυτοπροστασίας. Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται στη 

διαδικασία δακοκτονίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Είναι 

απόλυτα ανγκαία, λοιπόν, πέρα από την έγκαιρη πρόσληψη τους, η εκπαίδευσή τους για μία 

εβδομάδα τουλαχιστον από έμεπιρους Γεωπόνους στο αντικείμενο τους, ώστε να μπορέσουν 

να φέρουν σε πέρας με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια το τόσο σημαντικό έργο τους. 

2.4.1.2 Τα συνεργεία ψεκασμών 

Καταλυτικό ρόλο στην διενέργεια των ψεκασμών παίζουν οι αρχιεργάτες της περιοχής, οι 

οποίοι έχουν τη ευθύνη της συγκρότησης του συνεργείου ψεκασμού, της έγκαιρης και 

αποτελεσματικής διεξαγωγής κάθε ψεκασμού, αλλά και της παροχής και χρήσης των μέσων 

προσωπικής προστασίας στα μέλη του συνεργείου. 

Το συνεργείο λαμβάνει την εντολή του κάθε ψεκασμού και πρέπει σε συγκεκριμένο χρόνο να 

ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη διενέργειά του. Υπάρχουν περιπτώσεις που, με αμφίβολη 

αιτιολόγηση, οι ψεκασμοί δεν διεξάγονται την προκαθορισμένη μέρα. Σημειώνεται ότι σε 

τέτοιες περιπτώσεις, ο αρχιεργάτης καλείται να πληρώσει πρόστιμο.  

Η επιλογή των εργατών γίνεται κυρίως με κριτήρια εντοπιότητας, αν και υπάρχουν πολλές 

περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη εργατικού δυναμικού ή άρνηση του ντόπιου πληθυσμού 

να εργαστεί για τη συγκεκριμένη δουλειά, οπότε το συνεργείο απαρτίζεται από εργατικό 

δυναμικό μεταναστών από ξένες χώρες, το οποίο σε πολλές των περιπτώσεις κρίνεται ότι δεν 

ενδιαφέρεται αρκετά για τη σωστή εκτέλεση των ψεκασμών.  

Αναφορικά με τα υλικά δακοκτονίας, μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν κατά 

αποκλειστικότητα δύο εντομοκτόνα για τη διενέργεια των δολωματικών ψεκασμών, το 

fenthion και το dimethoate. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται νέα σκευάσματα, όπως το 

Fastac (alpha-cypermethrin), το Karate (lambda-cyhalothrin) και το Success (spinosad). 

Αναφορικά με το ελκυστικό, αυτό είναι κάποια υδρολυόμενη πρωτεΐνη.  
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Ο κύριος υπεύθυνος της διαχείρισης των υλικών φαίνεται να είναι ο αρχιεργάτης, που 

χρησιμοποιεί συνήθως ως αποθηκευτικό χώρο την αποθήκη του αγροτικού συνεταιρισμού 

της περιοχής ή ιδιόκτητη αποθήκη. Στον ίδιο χώρο φυλάσσονται και οι επινώτιοι 

ψεκαστήρες. Τα κενά συσκευασίας πλέον επιστρέφονται στην Ένωση, οπότε οι αρχιεργάτες 

δεν ασχολούνται με την καταστροφή τους. 

Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού γίνεται κυρίως σε εσωτερικό μέρος του δέντρου, σε 

σκιαζόμενους βραχίονες, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ψεκάζεται εσωτερική φούντα χωρίς 

καρπό. Το ποσοστό των δέντρων που ψεκάζεται ανά αγρό συχνά είναι το 50% περίπου, ενώ η 

έκταση που θεωρητικά καλύπτεται φτάνει το 90-95%. Η εκτίμηση όμως είναι ότι το ποσοστό 

αυτό είναι στην πραγματικότητα μικρότερο για διάφορους λόγους. Καταρχήν, υπάρχουν 

πολλά κτήματα περιφραγμένα, στα οποία δε μπορεί να μπει το συνεργείο να ψεκάσει. 

Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις το συνεργείο δεν προλαβαίνει να ψεκάσει τα δέντρα που 

πρέπει, λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος διενέργειας των ψεκασμών. Τέλος, δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει αναφερθεί ότι το συνεργείο αδειάζει το ψεκαστικό 

διάλυμα σε σύνορα ή ρυάκια (!) αντί να κάνει τον προγραμματισμένο ψεκασμό. 

Η ποιότητα του ψεκασμού εξαρτάται κυρίως από τον οδηγό του ελκυστήρα καθ’ όσον 

αυτός ρυθμίζει τις διαδρομές, την πίεση ψεκασμού και τη διάμετρο του μπεκ και τον ψεκαστή 

που κατευθύνει το εκτοξευόμενο υγρό στα δένδρα. Υποχρεούται να λέγχει το χρόνο 

ψεκασμού. Ο εργάτης-ψεκαστής κάθεται στο τρακτέρ και αυτό είναι (1) πλεονέκτημα γιατί 

έχουμε ταχύτερη διενέργεια ψεκασμού αλλά και (2) μειονέκτημα γιατί μεγαλώνει ο κίνδυνος 

ατυχήματος λόγω πολλαπλών χειρισμών ταυτόχρονα σε ποικίλα εδάφη και συνθήκες 

ελειώνων. Ο ρόλος του αρχιεργάτη συνίσταται επιπλέον στο να προμηθεύεται τα 

φυτοφάρμακα και τις πρωτεΐνες έγκαιρα και να ειδοποιεί τους οδηγούς ελκυστήρων. 

Σε ότι αφορά τα μέσα προσωπικής προστασίας, υπάρχουν παραλείψεις που ενέχουν 

ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, αλλά και σε σχέση με ευθύνες 

που μπορούν να αποδοθούν από τον υπεύθυνο συνεργείου και άνω σε όλα τα επίπεδα των 

εμπλεκομένων. Παρατηρήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις αντιφάσεις μεταξύ των υποχρεώσεων 

του Αναδόχου σε σχέση με τις διαδικασίες ασφάλειας, σύμφωνα με το Διαγωνισμό, και των 

οδηγιών του στο προσωπικό για την εφαρμογή των ψεκασμών. Περιληπτικά, οι εργάτες δεν 

λαμβάνουν τα επαρκή Μέσα Προσωπικής Προστασίας, δεν υπάρχει αποδεικτικό ότι 

παρέλαβαν ότι διανέμεται, και κατά κανόνα ελάχιστα τα χρησιμοποιούν. Οι άλλες ομάδες 

εργαζομένων (γεωπόνοι, οδηγοί ελκυστήρων, χειριστές των πυκνών εντομοκτόνων) είναι 

βέβαιο επίσης ότι ελάχιστα προστατεύονται. 
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2.4.1.3 Οι παγιδοθέτες 

Οι παγιδοθέτες ορίζονται από τους Δήμους των περιοχών που θα γίνει η δακοκτονία. 

Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τις προσλήψειςς με αντικειμενικά κριτήρια ικανοτήτων και 

αποτελεσματικότητας και εικότερα σε σχέση με την ύπαρξη των απαραίτητων γνώσεων για 

να κάνουν σωστά την τοποθέτηση των παγίδων, αλλά και για να λαμβάνουν σωστές 

μετρήσεις την προδιαγεγραμένη ημέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος των 

παγιδοθετών, γεγονός στο οποίο οφείλεται η αβεβαιότητα σε σχέση με την ακρίβεια του 

έργου που τους έχει ανατεθεί. Η περίφραξη των ελαιώνων είναι επίσης ένας σημαντικός 

περιοριστικός παράγοντας για την σωστή παγιδοθέτηση. 

Κάθε χρόνο δυστυχώς λιγοστεύουν οι παγιδοθέτες, ενώ υπάρχει απροθυμία να αναλάβουν 

νέοι. Έτσι μένουν περιοχές χωρίς παγίδευση. Για αυτό το λόγο όπως διαπιστώθηκε ότι πολλοί 

παραγωγοί αναρτούν ανεξάρτητα πλαστικές παγίδες Mc Phail προκειμένου να εκτελέσουν 

δικούς τους δολωματικούς ψεκασμούς και οι οποίοι ενημερώνουν τους τοπικούς γεωπόνους. 

Δυστυχώς τα χαμηλά ημερομίσθια, η καθυστέρηση πληρωμής και η αύξηση της τιμής των 

καυσίμων είναι τα ισχυρά αντικίνητρα για ανάληψη καθηκόντων παγιδοθετών. Θα πρέπει να 

καταβάλλονται και έξοδα κινήσεώς τους. 

2.4.1.4 Η άποψη του καλλιεργητή 

Οι περισσότεροι καλλιεργητές (3 στους 4) δήλωσαν ότι απαιτούνται συμπληρωματικοί 

ψεκασμοί για την αντιμετώπιση του δάκου και ότι δεν είναι αποτελεσματικοί οι ψεκασμοί 

που γίνονται από τα συνεργεία. Τα κυριότερα παράπονα που έχουν αφορούν στη λανθασμένη 

εφαρμογή των ψεκασμών, στην καθυστερημένη έναρξή τους και τέλος στον μικρό αριθμό 

ψεκασμών. Όμως, μόνο ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι κάνει συμπληρωματικούς 

ψεκασμούς. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα κριτήρια για την αναγκαιότητα ή όχι των 

ψεκασμών αυτών δεν είναι αντικειμενικά. Περιοχές όπου οι καλλιεργητές δήλωσαν 

ικανοποιημένοι από τους ψεκασμούς βρίσκονται στα βόρεια του νομού Λασιθιού. 

Ενδεχομένως στις περιοχές αυτές οι ψεκασμοί να είναι πιο αποτελεσματικοί λόγω της 

μικρότερης κλίσης του εδάφους ή απλά οι καλλιεργητές εκτιμούν πιο αποτελεσματικά την 

αναγκαιότητα ή μη συμπληρωματικών ψεκασμών.  

Σε περιοχές με έντονη κλίση του εδάφους είναι πολύ δύσκολη η διενέργεια 

συμπληρωματικών ψεκασμών, μεμονωμένα από τους καλλιεργητές. Βέβαια, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, απαγορευτικός παράγοντας είναι το κόστος των ψεκασμών αυτών, 

και όχι το ανάγλυφο του εδάφους. 
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Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την δακοκτονία 

και οι όποιοι ψεκασμοί γίνονται μεμονωμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς, εάν φυσικά 

το κρίνουν οι ίδιοι αναγκαίο.  

Τέλος εκφράστηκαν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που 

χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία δακοκτονίας. 

2.4.2 Η δακοκτονία στη Σητεία 

2.4.2.1 Το ευρύτερο πλαίσιο για την περιοχή της Σητείας 

Η περιοχή της Σητείας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ελαιοκομικές περιοχές της 

Κρήτης, παράγοντας λάδι επώνυμο και διεθνώς αναγνωρισμένο. Κρίθηκε, λοιπόν, σκόπιμο 

να μελετηθεί σε βάθος η κατάσταση στην περιοχή. Για τις ανάγκες προηγούμενης μελέτης 

που είχε αναλάβει το Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του ΤΕΙ Κρήτης σε συνδυασμό 

με δειγματοληπτική έρευνα που διεξήχθη για την παρούσα μελέτη προέκυψαν τα 

αποτελέσματα που ακολουθούν. Συγκεκριμένα το 2007 διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε  

60 ελαιοπαραγωγούς, της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας της Σητείας η πλειονότητα των 

οποίων έχει εμπειρία άνω των 10 ετών ενασχόλησης με την ελαιοκαλλιέργεια. 

Στην περιοχή καλλιεργείται κατά κύριο λόγο η κορωνέικη, αφορά κυρίως σε παλαιούς 

ελαιώνες και η προσβασιμότητα αυτών είναι στην πλειοψηφία τους εύκολη.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό κάνει συμπληρωματικούς ψεκασμούς για την αντιμετώπιση του 

δάκου. Από αυτούς, μικρό μόνο ποσοστό κάνει έναν συμπληρωματικό δολωματικό 

ψεκασμό τον Ιούλιο, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα εντομοκτόνα στις σωστές δοσολογίες 

και με κριτήριο για την λήψη της απόφασης για ψεκασμό την ενημέρωση που έχουν από τους 

παγιδοθέτες (προφορική) και την εμπειρία τους από την μακροσκοπική παρατήρηση στους 

ελαιώνες τους. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών πραγματοποιεί ψεκασμούς κάλυψης. Ο αριθμός 

εφαρμογών είναι από μία φορά ο ελάχιστος έως πέντε φορές ο μέγιστος, με τον τελευταίο 

ψεκασμό να γίνεται τον Σεπτέμβριο. Χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα εντομοκτόνα στις 

σωστές δοσολογίες, με κυριότερο κριτήριο, για την λήψη της απόφασης για ψεκασμό, την 

ενημέρωση από παγιδοθέτες όπως παραπάνω. 

Στην ερώτηση για την επάρκεια των δολωματικών ψεκασμών των συνεργείων, το 

μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι επαρκείς μόνο όταν γίνονται έγκαιρα, ένα μικρό 
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μόνο ποσοστό δήλωσε ότι είναι επαρκείς, ενώ ένα επίσης μικρό ποσοστό δηλώνει ότι 

χρειάζονται οπωσδήποτε συμπληρωματικοί ψεκασμοί. Όσοι από τους καλλιεργητές 

απαντούν ότι οι ψεκασμοί των συνεργείων είναι επαρκείς, δεν ψεκάζουν καθόλου ή κάνουν 

δολωματικούς ψεκασμούς. Όσοι απαντούν ότι οι ψεκασμοί των συνεργείων είναι επαρκείς 

μόνο όταν είναι έγκαιροι, στην πλειοψηφία τους κάνουν ψεκασμούς κάλυψης, με κριτήριο 

για την έναρξη του ψεκασμού από τα συνεργεία και την εμπειρία τους. Όσοι απάντησαν ότι 

χρειάζονται οπωσδήποτε συμπληρωματικοί ψεκασμοί κάνουν επίσης στο σύνολό τους 

ψεκασμούς κάλυψης στους ελαιώνες τους. 

Αναφορικά με τα μέσα προσωπικής προστασίας που λαμβάνουν οι καλλιεργητές που 

διενεργούν συμπληρωματικούς ψεκασμούς, το 90% χρησιμοποιεί γυαλιά, γάντια και μάσκα 

κατά τους ψεκασμούς, δεν καπνίζει ούτε τρώει κατά την εφαρμογή τους, ενώ το υπόλοιπο 

10% δεν παίρνει κανένα μέτρο προστασίας.  

Η πλειοψηφία των καλλιεργητών πετάει τα κενά συσκευασίας σε κάδο απορριμμάτων, ενώ 

μικρό ποσοστό τα καίει. Κανένας δεν χρησιμοποιεί ληγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

ενώ το πλεονάζον ψεκαστικό υγρό και τα υγρά από το ξέπλυμα ρίπτονται σε χωράφι μακριά 

από ρυάκια ή σε παρακείμενο δρόμο, ενώ ένα μέρος καλλιεργητών ξαναψεκάζει τα δέντρα.  

Κανένας από τους ερωτηθέντες δε χρησιμοποιεί παγίδες μαζικής σύλληψης για την 

αντιμετώπιση του δάκου. 

2.4.3 Η δακοκτονία που διενεργείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής σε συνεργασία με τους Δήμους 

Οι παγιδοθέτες χρησιμοποιούν παγίδες Mc Phail, με ελκυστικό τη θειική αμμωνία. Η 

διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται περί τις 5 Ιουνίου, ενώ η έναρξη της παγίδευσης 

τοποθετείται μεταξύ 10-15 Ιουνίου. Η διάρκεια των δειγματοληψιών είναι 4,5 μήνες και η 

πυκνότητα των παγίδων είναι 1 ανά 1400 δέντρα.  

Εκτός από τον συνολικό αριθμό δάκων, οι παγιδοθέτες της περιοχής μετρούν και την 

αναλογία αρσενικών και θηλυκών. Οι παγίδες στο τέλος της περιόδου συλλέγονται και 

φυλάσσονται στις αποθήκες των συνεταιρισμών. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παγιδοθέτες είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουν 

κλειστούς δρόμους ή περιφραγμένα κτήματα και αδυνατούν να τοποθετήσουν τις παγίδες στα 

σημεία που θα ήθελαν, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν βατοί δρόμοι για 

να πάνε. 
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Οι ψεκασμοί γίνονται με Lebaycid, dimethoate και λ-cyhalothrin, σε συνδυασμό με 

υδρολυόμενη πρωτεΐνη (Dacona ή Dacus bait). Η προμήθεια των υλικών γίνεται συνήθως 

εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξη των ψεκασμών και να παρατηρούνται 

μεγάλες ζημιές από πρώιμες προσβολές. Ο πρώτος ψεκασμός διενεργείται από 20 Ιουνίου 

μέχρι και 10 Ιουλίου, ανάλογα με την χρονιά. 

Σε αραιή φύτευση καλύπτονται όλα τα δέντρα, ενώ σε πυκνή 1 στα 2. Συνολικά, καλύπτεται 

με αναθέσεις σε συνεργεία, εφόσον υπάρχει καρποφορία, περίπου το 98% της έκτασης των 

ελαιώνων κάθε χρονιά. Τα δέντρα ψεκάζονται σε πυκνά σημεία και στις ρωγμές του κορμού 

σε παλιές ελιές, ενώ τα ακροφύσια πάντα ελέγχονται πριν την εφαρμογή. 

Η φύλαξη των υλικών γίνεται σε αποθήκες των συνεταιρισμών οι οποίες έχουν επαρκή 

αερισμό. Τα κενά συσκευασίας επιστρέφονται στην αποθήκη της Δ.Α.Α.&Κ., ενώ τα υγρά 

ξεπλύματος ρίχνονται σε χωράφι μακριά από ρυάκια. Πλεονάζον ψεκαστικό υγρό 

παρουσιάζεται μόνο στην περίπτωση που κάποια περιοχή δεν ψεκάστηκε λόγω δυνατού αέρα, 

οπότε το συνεργείο επιστρέφει αργότερα και ψεκάζει την περιοχή αυτή. Τέλος, δε 

χρησιμοποιούνται ληγμένα φυτοπροτατευτικά προϊόντα, τα οποία, αν βρεθούν, επιστρέφονται 

στη Δ.Α.O.Κ.. 

Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, οι εργάτες έχουν εντολή και οδηγίες να χρησιμοποιούν 

γάντια και μάσκα, ενώ απαγορεύονται το κάπνισμα, ποτό και κατανάλωση τροφής. 

2.4.4 Η αντιμετώπιση του δάκου από τους καλλιεργητές 

Στην πλειοψηφία τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ψεκασμοί 

που διενεργούνται από τα συνεργεία δακοκτονίας δεν επαρκούν πλήρως ή καθόλου για την 

ικανοποιητική προστασία της παραγωγής τους. Πολλοί από αυτούς, όπως επίσης ανφέρθηκε 

παραπάνω καταφεύγουν σε συμπληρωματικούς ψεκασμούς. Αν και δεν το δήλωσαν όλοι 

όταν ερωτήθηκαν, συμπεραίνεται όπως προαναφέρθηκε ότι εφαρμόζονται ψεκασμοί κάλυψης 

από μεγάλο ποσοστό καλλιεργητών. Κύριο κίνητρο είναι η αμεσότερη καταστολή της 

προσβολής από δάκο σε σχέση με τη δολωματική μέθοδο.  

Aπό στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με ερωτήσεις σε καταστηματάρχες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, μόνο το 10-30% των σκευασμάτων που αγοράζονται από καλλιεργητές 

συνοδεύεται από τροφικό ελκυστικό για διενέργεια δολωματικών ψεκασμών. Από τα ίδια 

στοιχεία παρατηρείται τάση προς τα νέα σκευάσματα που κυκλοφορούν. Τα τελευταία 

χρόνια, εμφανίζεται τάση μείωσης στις πωλήσεις του σκευασμάτων του δραστικού 
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συστατικού Lebaycid, ενώ εκείνα του dimethoate έχουν σταθερή προτίμηση, προφανώς 

επειδή είναι το μόνο δραστικό συστατικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φθινοπωρινούς 

ψεκασμούς λόγω χρονικής εγγύτητας με τη συγκομιδή σε σχέση με υπολείμματα στο λάδι. 

Τα σκευάσματα Decis Flow και Fastac έχουν μεγάλο μερίδιο των πωλήσεων.  

2.4.4.1 Δολωματικοί ψεκασμοί από ιδιώτες 

Δολωματικοί ψεκασμοί γίνονται σε πολύ μικρή κλίμακα, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καλλιεργητών πιστεύει ότι είναι απαραίτητοι επειδή τα συνεργεία ψεκασμών δεν κάνουν 

σωστά τη δουλειά τους. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές εντατικής ελαιοκαλλιέργειας, όπου 

οι περισσότεροι καλλιεργητές δήλωσαν ότι οι ψεκασμοί από τα συνεργεία είναι επαρκείς. 

Δολωματικοί ψεκασμοί από τους παραγωγούς γίνονται σε δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν 

περιοχές οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από τη δακοκτονία που επιτελείται από τις Δ.Α.Ο.Κ. και 

στις οποίες οι ψεκασμοί αποτελούν μέριμνα των καλλιεργητών. Το ίδιο γίνεται και στις 

περιπτώσεις περιφραγμένων ελαιώνων όπου δεν μπορούν να μπουν τα συνεργεία για να 

ψεκάσουν. Στις περιπτώσεις αυτές γίνονται από 4 έως 8 ψεκασμοί, κατά περίπτωση. Ο 

αριθμός των ψεκασμών εξαρτάται από την κρίση του κάθε καλλιεργητή σε συνδυασμό με το 

αναμενόμενο κόστος και το μέγεθος του πληθυσμού του δάκου (παράμετρος που συνδέεται 

με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και η οποία δεν λαμβάνεται και τόσο υπόψη). 

Συμπληρωματικούς δολωματικούς ψεκασμούς διεξάγουν μεμονωμένα κάποιοι παραγωγοί, σε 

περιοχές που γίνονται ψεκασμοί από τα συνεργεία δακοκτονία. Συνήθως αυτοί οι ψεκασμοί 

γίνονται μετά το καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη μέχρι Οκτώβρη. Διεξάγονται από παραγωγούς 

που δεν είναι ικανοποιημένοι από τους ψεκασμούς των συνεργείων και κρίνουν απαραίτητη 

τη συμπληρωματική προστασία. Στις περιπτώσεις που έγιναν συμπληρωματικοί δολωματικοί 

ψεκασμοί από μεμονωμένους παραγωγούς χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον το Decis, 

ενώ σε μικρότερη κλίμακα σκευάσματα με δραστική ουσία το dimethoate ή εναλλαγή Decis, 

Lebaycid και dimethoate. Οι δοσολογίες που χρησιμοποιούνται είναι ίδιες με αυτές των 

συνεργείων ψεκασμού.  

2.4.4.2 Ψεκασμοί κάλυψης από ιδιώτες 

Οι ψεκασμοί κάλυψης υιοθετούνται από έναν αριθμό παραγωγών, ιδιαίτερα σε περιοχές που 

δεν γίνονται ψεκασμοί από τη Δ.Α.Α. Αυτοί ξεκινούν τον Αύγουστο και επαναλαμβάνονται 

3-4 φορές μέχρι νωρίς το φθινόπωρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται συχνά ως 

εντομοκτόνο ένα από τα εμπορικά σκευάσματα με δραστική ουσία dimethoate. Πάντως έχει 
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αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις χρήση του Decis και του Fastac. Δοσολογίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα τηρούνται από τους καλλιεργητές. 

Ψεκασμούς κάλυψης εφαρμόζουν και καλλιεργητές σε περιοχές που γίνεται δακοκτονία από 

τα συνεργεία της Δ.Α.O.K.  

Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν αδύνατη η αποτύπωση της ακριβούς πραγματικής κατάστασης 

αναφορικά με τους ψεκασμούς κάλυψης, επειδή οι ερωτηθέντες φάνηκαν πολύ επιφυλακτικοί 

στο θέμα αυτό. 

2.4.4.3 Μαζική παγίδευση από ιδιώτες 

Σε γενικές γραμμές, η εφαρμογή της μεθόδου της μαζικής παγίδευσης είναι σχετικά 

περιορισμένη. Εφαρμόζεται από όλους τους καλλιεργητές που ασκούν βιολογική ελαιοκομία, 

οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως τις εμπορικές παγίδες Eco-Trap της ΒΙΟΡΥΛ και τη ΔΑΚΟ-

ΦΑΚΑ της εταιρίας Ε. Θ. Φιτσάκης Α. Ε. Σε πολύ μικρή κλίμακα χρησιμοποιούνται παγίδες 

Mc Phail με την αμμωνία ως ελκυστικό. Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις που το κόστος των 

εμπορικών παγίδων είναι απαγορευτικό, οι καλλιεργητές καταφεύγουν σε άλλα μέσα για 

παγίδευση που οι ίδιοι επινοούν (βλ. παρακάτω). Η πυκνότητα των παγίδων εξαρτάται από το 

σύστημα φύτευσης των δέντρων. Συνήθως τοποθετείται μια παγίδα κάθε δύο δέντρα, εκτός 

από τις περιπτώσεις αραιής φύτευσης ή δέντρων με μεγάλη κόμη, οπότε και αναρτάται μια 

παγίδα σε κάθε δέντρο. Η παγίδα Eco-Trap παραμένει στον αγρό για 6 μήνες, ενώ η ΔΑΚΟ-

ΦΑΚΑ για 4,5 μήνες. Οι αναφορές για τη χρήση παγίδων Mc Phail συντείνουν στο ότι η 

αλλαγή γίνεται μετά από 1 έως και 4 βδομάδες. 

Από τους καλλιεργητές που εφαρμόζουν συμβατική ελαιοκομία, 1 στους 8 περίπου 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο συμπληρωματικά και οι περισσότεροι δήλωσαν ικανοποιημένοι από 

το αποτέλεσμα.  

Συχνά τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτοσχέδιες παγίδες πλαστικά μπουκάλια, 

πλαστικοί κώνοι και γυάλινες παγίδες. Περίπου 3 στους 4 χρησιμοποιούν θειική αμμωνία και 

νερό στις παγίδες για προσέλκυση του δάκου. Σε μερικές περιπτώσεις, το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε παρασκευάστηκε από τον γεωπόνο της περιοχής. Η πυκνότητα 

τοποθέτησης των παγίδων ποικίλει πολύ και κυμαίνεται από μια κάθε 2 έως μια κάθε 10 

δέντρα. Κατά μέσο όρο, τοποθετείται μια παγίδα κάθε 4 δέντρα. Η συχνότητα 

αντικατάστασης των παγίδων είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις 7-10 μέρες. Σε κάποιες 
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περιπτώσεις, η αλλαγή γίνεται μετά από 25 έως 30 μέρες, γεγονός που δείχνει την έλλειψη 

ενημέρωσης για τον σωστότερο τρόπο εφαρμογής της μεθόδου. 

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης παγίδων, 1 στους 3 δήλωσαν πολύ 

ικανοποιημένοι, 5 στους 9 ικανοποιημένοι, ενώ 1 στους 9 δήλωσε ότι η μέθοδος αυτή δεν 

είναι αποτελεσματική. Η αποτελεσματικότητα της παγίδευσης κρίνεται ενδεχομένως από τον 

αριθμό των δάκων που οι παραγωγοί βρίσκουν μέσα στις παγίδες, κριτήριο εν μέρει 

υποκειμενικό. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου με κριτήριο τη συγκριτική αποτελεσματικότητα προστασίας του ελειοκάρπου. 

Πλήρης έρευνα στα πλαίσια αυτής της μελέτης δεν ήτα δυνατή, εφόσον απαιτεί μετρήσεις σε 

μεγάλες εκτάσεις με απανλήψεις χωρικές σε βάθος τριετίας. 

Δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ των καλλιεργητικών πρακτικών και της χρήσης ή μη 

της μεθόδου αυτής. Από ευρύτερες μελέτες αναφορικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, δεν 

εφαρμόστηκε η μέθοδος σε ελαιώνες με Χοντρολιές, αντίθετα δεν υπήρχε διαφορά όταν οι 

ποικιλία είναι Κορωνέικη ή Τσουνάτη. Η εφαρμογή της μεθόδου φαίνεται να είναι 

συμπτωματική. Θα μπορούσε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μαζικής παγίδευσης με 

ενημέρωση των καλλιεργητών σχετικά με τα υλικά παγίδευσης και την πυκνότητα 

τοποθέτησης στον αγρό. 

2.4.5 Μελέτη: Η ανθεκτικότητα πληθυσμών δάκου στα εντομοκτόνα 

(Αναλυτικά στοιχεία από εκτεταμένη μελέτη, που περιλαμβάνει τη Σητεία,, ως Μελέτη 

Περίπτωσης, από τους Π. Σκούρα, Ι. Μαργαριτόπουλο, Ν. Σεραφίδη, Ι. Ιωαννίδη, Ε. Κακάνη, 

Κ.Μαθιόπουλο και Ι. Τσιτσιπή). 

2.4.5.1 Περίληψη  

Η καταπολέμησή του δάκου στη μελέτη αυτή βασίστηκε κυρίως σε δολωματικούς 

ψεκασμούς με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (συνήθως dimethoate ή fenthion) για περίπου 

40 χρόνια. Στην μελέτη αυτή εξετάστηκε για πάνω από δύο χρόνια, στην Ελλάδα 

(περιλαμβανομένης και της Σητείας) και στην Κύπρο η κατάσταση ανθεκτικότητας των 

πληθυσμών του δάκου. Δοκιμάστηκαν με τοπική εφαρμογή dimethoate 31 πληθυσμοί από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εννέα από την Κύπρο και ένα εργαστηριακό ευαίσθητο 

στέλεχος. Καταγράφηκε αξιόλογη διακύμανση στα επίπεδα ανθεκτικότητας των πληθυσμών 

του δάκου στο dimethoate, με τα πηλίκα (resistance ratio, RR) ανθεκτικότητας να εκτείνονται 
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από 6,3 έως 64,4 (τιμές μέσης αποτελεσματικής δόσης ED50 12,5 – 128,7 ng dimethoate ανά 

έντομο). Τα υψηλότερα πηλίκα ανθεκτικότητας καταγράφηκαν σε πληθυσμούς από την 

Κρήτη (περιλαμβανομένης και της Σητείας) και τα χαμηλότερα σε εκείνους από την 

Κύπρο. Αυτή η διακύμανση μπορεί να αποδοθεί σε διαφορές στις πιέσεις επιλογής (κυρίως 

αριθμό ψεκασμών από κάθε εντομοκτόνο) στους πληθυσμούς των διάφορων περιοχών. 

Μπορεί να υπεισέρχονται επίσης μεταναστεύσεις ανθεκτικών γονότυπων, είτε αυτόνομες είτε 

μέσω του εμπορίου. 

Αναλυτικότερα: 

2.4.5.2 Εισαγωγή 

Αν και υπάρχει μια ανάγκη για χρήση μεθόδων καταπολέμησης πιο συμβατών με το 

περιβάλλον, π.χ. μαζική παγίδευση, δόλωμα και θανάτωση, τεχνική στείρου εντόμου, 

εναλλακτικά φυσικά προϊόντα φυτοϋγείας (π.χ. φιλμ ψεκασμούμε βάση τον καολινίτη) και 

βιολογική καταπολέμηση, η καταπολέμηση του δάκου παραμένει σχεδόν αποκλειστικά 

βασισμένη σε εντομοκτόνα, ιδιαίτερα τα οργανοφωσφορικά (ΟΦ). Μεταξύ τους, το 

dimethoate χρησιμοποιείται ευρέως, λόγω της χαμηλής υπολειμματικής παραμονής του στο 

ελαιόλαδο. Πρόσφατα, πυρεθροειδή και η μακρολυτική λακτόνη spinosad χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης ενάντια στο δάκο σε μερικές χώρες. Στην Ελλάδα πάντως, το ΟΦ dimethoate και το 

fenthion χρησιμοποιήθηκαν ενάντια στο δάκο για ψεκασμούς είτε δολωματικούς είτε 

κάλυψης, για τέσσερις περίπου δεκαετίες. Το fenthion χρησιμοποιείται εποχιακά νωρίτερα 

και το dimethoate αργότερα, πλησιέστερα στη συγκομιδή. Πρόσφατα, ορισμένα πυρεθροειδή 

αναφέρθηκαν σε δολωματικούς ψεκασμούς ενάντια στο δάκο, αλλά η χρήση τους είναι 

περιορισμένη. Στην Κύπρο η κατάσταση είναι λίγο – πολύ παρόμοια, με το dimethoate να 

είναι το κοινότερο εντομοκτόνο, ενώ το spinosad και τα πυρεθροειδή χρησιμοποιούνται σε 

μικρότερη έκταση. 

Η εκτεταμένη και μακροχρόνια χρήση εντομοκτόνων για την καταπολέμηση του δάκου, 

εκτός από τις ανεπιθύμητες παράπλευρες δράσεις επί των επωφελών οργανισμών, μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στο εντομοκτόνο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται μόνο 

μια ομάδα εντομοκτόνων, με ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

σε εντομοκτόνα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην καταπολέμηση των εχθρών, αφού 

ανθεκτικοί πληθυσμοί έχουν αναφερθεί σχεδόν σε όλους τους οικονομικά σημαντικούς 

εντομολογικούς εχθρούς. Έτσι η ανάπτυξη και η εισαγωγή της Διαχείρισης της 

Ανθεκτικότητας στα Εντομοκτόνα (ΔΑΕ) είναι επιτακτική. Αναπόσπαστο συστατικό της 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 107 από 384 

ΔΑΕ είναι η παρακολούθηση (monitoring) της ανθεκτικότητας στο εντομοκτόνο στους 

πληθυσμούς ενός δεδομένου εχθρού. 

Κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70, υπήρξαν ενδείξεις 

πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας του δάκου στα ΟΦ. Αναφέρθηκε ότι το πολυμορφικό 

γονίδιο Α της εστεράσης (Est-A) είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση ακετυλοχολινεστεράσης 

(AChE) και βρέθηκε περίπτωση διπλασιασμού του. Σε εργαστηριακά πειράματα αποδείχθηκε 

επίσης ότι το dimethoate ήταν παράγων επιλογής ενάντια σε άτομα χωρίς τους 

διπλασιασμούς και ενάντια στο μηδενικό (το σιωπηλό) αλληλόμορφο, που δεν συνθέτει 

ενεργή ακετυλοχολινεστεράση. Τρεις δεκαετίες αργότερα αναφέρθηκε ανθεκτικότητα στο 

dimethoate σε φυσικό πληθυσμό δάκου από τη νότια-κεντρική Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα) 

εννέα φορές μεγαλύτερη από ευαίσθητο εργαστηριακό πληθυσμό και μία αλλαγμένη 

ακετυλοχολινεστεράση αποδείχθηκε ως ο κύριος μηχανισμός αντίστασης στα ΟΦ. Βρέθηκαν 

δύο σημειακές μεταλλαγές στο γονίδιο της ακετυλοχολινεστεράσης, υπεύθυνες για 

δεκαεξαπλάσια ανθεκτικότητα στην ευαισθησία έναντι του εντομοκτόνου. Αναφέρθηκε 

επίσης ότι ο οξειδωτικός μεταβολισμός (δραστικότητα της μονοξυγενάσης) και το, βασισμένο 

στην εστεράση και /ή στην S μεταφεράση (transerase) της γλουταθειόνης, οργανοφωσφορικό 

μεταβολικό μονοπάτι δεν διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα στα ΟΦ. Αυτές 

οι μεταλλαγές στα γονίδια της ακετυλοχολινεστεράσης, βρέθηκαν σε ομόζυγη κατάσταση σε 

όλα σχεδόν τα δείγματα από την Ελλάδα και την Αλβανία, δύο χώρες όπου τα ΟΦ 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα. Αυτά τα, συνδεδεμένα με την ανθεκτικότητα, αλληλόμορφα 

βρέθηκαν σε μικρότερες συχνότητες στη δυτική Μεσόγειο, όπου τα ΟΦ δεν 

χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα, ενώ δεν βρέθηκαν σε δείγματα από τη Νότια Αφρική. Αυτές 

οι μελέτες έδειξαν ότι ο δάκος μπορεί να αναπτύξει ανθεκτικότητα στα κοινά 

χρησιμοποιούμενα ΟΦ. Πάντως το επίπεδο ανθεκτικότητας σε φυσικούς πληθυσμούς του, 

ειδικά σε χώρες όπου τα ΟΦ χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα, όπως η Ελλάδα, παραμένει 

άγνωστο. 

Η παρούσα μελέτη απέβλεπε στο να εξετάσει το επίπεδο ανθεκτικότητας των πληθυσμών του 

δάκου από την Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιά) και την Κύπρο στο dimethoate. Τα ελληνικά 

νησιά και η Κύπρος συμπεριλήφθησαν για δυο λόγους:  

1. Την πιθανή γενετική διαφοροποίηση ανάμεσα σε γεωγραφικά απομονωμένους 

πληθυσμούς και  
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2. Τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν ενάντια στον εχθρό. Στην Κύπρο 

οι αγρότες καταπολεμούν ατομικά τον εχθρό, ενώ στην Ελλάδα ένας κυβερνητικός 

οργανισμός είναι υπεύθυνος για εφαρμογές ευρείας έκτασης. Ο αριθμός των εφαρμογών 

ποικίλλει μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. 

2.4.5.3 Αποτελέσματα 

Οι περιοχές από όπου έγινε η δειγματοληψία φαίνονται στην Εικόνα 8. Περιοχές της Κρήτης 

από όπου χρησιμοποιήθηκαν δάκοι είναι: Κεντρί, Σητεία, Τυμπάκι, Επισκοπή, Μοίρες, 

Μύρτος, Ξηρόκαμπος, Χανιά, Ηράκλειο. 

Η ανταπόκριση (τιμές μέσης αποτελεσματικής δόσης ED50) των πληθυσμών δάκου από την 

Ελλάδα και την Κύπρο στο dimethoate συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 22), 

μαζί με τα πηλίκα ανθεκτικότητας (resistance ratios, RR). Πηλίκο ανθεκτικότητας είναι η 

ED50 κάθε πληθυσμού προς την ED50 για το ευαίσθητο εργαστηριακό στέλεχος. 

Παρατηρήθηκε σημαντική διακύμανση στις τιμές ED50 μεταξύ πληθυσμών, κυμαινόμενη από 

12 ως 129 ng ανά έντομο, αν και οι διαφορές δεν φάνηκαν να είναι σημαντικές σε όλες τις 

συγκρίσεις κατά ζεύγη. Παρατηρήθηκε σημαντική ετερογένεια (π.χ. διακύμανση μέσα στον 

πληθυσμό) μόνο σε δύο πληθυσμούς, καθώς έδειξε το τεστ Χ2. Οι εξετασθέντες πληθυσμοί 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες: χαμηλής (<10), μέτριας ή μεσαίας (14-

20) υψηλής (20-30) και πολύ υψηλής ανθεκτικότητας (>30), βάσει των τιμών RR. Στην 

Ελλάδα το 32,3% των εξετασθέντων πληθυσμών εμφάνισε μέτριες τιμές το 48,3% υψηλές 

και το 19,4% πολύ υψηλές τιμές. 

  

Εικόνα 8 Περιοχές δειγματοληψίας 
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Οι υψηλότερες τιμές RR παρατηρήθηκαν σε δύο πληθυσμούς από την Κρήτη (Κεντρί 

64,4 και Σητεία 46,1). Επιπλέον οι περισσότεροι των πληθυσμών από την Κρήτη 

ιεραρχούνται ανάμεσα στους πιο ανθεκτικούς. Μόνο ο πληθυσμός από το Ηράκλειο έδειξε 

μια μέτρια τιμή RR (19,3). Αντίθετα με την κατάσταση που παρατηρήθηκε στην Κρήτη, 

πληθυσμοί από τα άλλα τρία ελληνικά νησιά (Σάμος, Λέσβος, Εύβοια) έδειξαν χαμηλότερες 

τιμές RR (17,1-22,6). Διαφορετική κατάσταση πάντως, παρατηρήθηκε στην Κύπρο, όπου οι 

οκτώ εξετασθέντες πληθυσμοί έδειξαν χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (RR από 6,3 ως 8,8). 

Τόσο χαμηλές τιμές RR δεν παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, ακόμη και σε πληθυσμούς 

συλλεγέντες από τους τρεις βιολογικούς ελαιώνες, με ιστορικό χαμηλής έκθεσης στο 

dimethoate. 

Εκτός από το σαφή διαχωρισμό των πληθυσμών από την Κρήτη και την Κύπρο, στην 

ηπειρωτική Ελλάδα δεν βρέθηκε άλλη ομαδοποίηση σύμφωνα με το επίπεδο ανθεκτικότητας 

και τη γεωγραφική περιοχή. Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρήθηκε διακύμανση μέσα στην 

περιοχή. Για παράδειγμα το Ανίφι στη νότια Ελλάδα είναι περίπου 5 χιλιόμετρα από την 

Προσυμνή και οι συλλεχθέντες πληθυσμοί από αυτές τις δύο τοποθεσίες έδειξαν τιμές 25,8 

και 19,3 αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει για τρεις πληθυσμούς από Κεντρί, Μύρτο και 

Ξηρόκαμπο στην ανατολική Κρήτη (64,4 – 29,8 – 27,2) και τους δύο πληθυσμούς από 

Δρακιά και Καλά Νερά (23,3 έναντι 14,2) στην Kεντρική (Στερεά ή Θεσσαλία) Ελλάδα και 

τους δύο πληθυσμούς από την Πάτρα (24,7 έναντι 14,2) στη νότια Ελλάδα, που είναι ακόμη 

πλησιέστερα μεταξύ τους. 

 

Πίνακας 22 Πηλίκα ανθεκτικότητας των πληθυσμών των δάκων που μελετήθηκαν. 

ΠΕΡΙΟΧΗ Πηλίκο ανθεκτικότητας 

Κεντρί, Κρήτη 64,4 

Σητεία, Κρήτη 46,1 

Κυπαρισσία, Πελοπόννησος 33,1 

Τυμπάκι, Κρήτη 31,1 

Επισκοπή, Κρήτη 31,0 

Μοίρες, Κρήτη 30,3 

Μύρτος, Κρήτη 29,8 
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Αγρίνιο, Δυτική Στερεά 27,4 

Ξηρόκαμπος, Κρήτη 27,2 

Βραχνέικα (Πατρών) 27,1 

Ανίφι, Ν. Ελλάδα 25,8 

Χανιά, Κρήτη 25,2 

Πάτρα, Πελοπόννησος 24,7 

Καλαμάτα, Πελοπόννησος 24,4 

Νέα Αγχίαλος (Βόλου) 23,8 

Καβάλα, Μακεδονία 23,5 

Δρακιά, κεντρική Ελλάδα (βιολογικός) 23,3 

Εύβοια 22,6 

Φυτόκο, κεντρική Ελλάδα 22,5 

Λέσβος, Βόρειο Αιγαίο 22,3 

Βραχνέικα Πατρών (2ος πληθυσμός) 20,5 

Ηράκλειο, Κρήτη 19,3 

Προσύμνη, νότια Ελλάδα 19,3 

Άμφισσα, Στερεά Ελλάδα 18,7 

Καβάλα, Μακεδονία (2ος πληθυσμός) 18,5 

Βραχνέικα Πατρών (βιολογικός) 18,3 

Δρέπανο, νότια Ελλάδα 17,9 

Σάμος, ανατολικό Αιγαίο 17,1 

Καλά Νερά, κεντρική Ελλάδα 16,4 

Πάτρα, Πελοπόννησος (2ος πληθυσμός) 14,2 

Αργαλαστή Πηλίου (βιολογικός) 13,9 

Ζυγί, Κύπρος 8,8 

Αγκλισίδες. Κύπρος 7,7 

Εβρύχου, Κύπρος 7,7 
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Πάφος, Κύπρος 7,6 

Αλάμινος, Κύπρος 6,9 

Αθάλασσα, Κύπρος 6,8 

Δέφτερα, Κύπρος 6,5 

Ανάγια, Κύπρος 6,3 

Μαζοτός, Κύπρος 6,3 

*τιμή ED50 εξεταζόμενου πληθυσμού δάκου προς την τιμή του 

ευαίσθητου πληθυσμού 

2.4.5.4 Τελικά Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη απεκάλυψε δύο ενδιαφέροντα ευρήματα: Πρώτον την ανάπτυξη 

αξιόλογου βαθμού ανθεκτικότητας στο dimethoate, πληθυσμών δάκου της ανατολικής 

Μεσογείου και δεύτερον σημαντική διακύμανση μεταξύ των περιοχών σε σχέση με το 

επίπεδο ανθεκτικότητας. Κάποιοι ελληνικοί πληθυσμοί, κυρίως κρητικοί, έδειξαν πολύ 

υψηλές τιμές RR (30-64) σχετικά με το εργαστηριακό ευαίσθητο στέλεχος. Στις άλλες 

τοποθεσίες δειγματοληψίας από την Ελλάδα (είτε την ηπειρωτική χώρα, είτε τα νησιά) οι 

τιμές RR κυμαίνονταν από 14 έως 33. Αυτές οι υψηλές τιμές RR δείχνουν ότι, τουλάχιστον 

σε μερικές τοποθεσίες (π.χ. ανατολική Κρήτη) η καταπολέμηση του δάκου τείνει να 

είναι προβληματική. Στην Κύπρο παρατηρήθηκε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου 

όλοι οι εξετασθέντες πληθυσμοί έδειξαν χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (RR<10). Είναι 

αξιοσημείωτο πάντως ότι δεν μπορούν να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα, από τα παρόντα 

δεδομένα, που να αφορούν την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών με dimethoate στους 

ελαιώνες, αν και υπάρχουν πολλές αναφορές από καλλιεργητές της ανατολικής Κρήτης 

σχετικά με αποτυχίες καταπολέμησης. Παρατηρήσεις επί της τροφικής συμπεριφοράς του 

δάκου σε πειράματα πεδίου ή απλώς υπαίθρια, απαιτούνται με σκοπό να εκτιμηθεί ακριβώς η 

ποσότητα dimethoate, που προσλαμβάνουν τα ενήλικα, όταν τρέφονται με ψεκαστικό 

διάλυμα και να βρεθούν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των τιμών RR που λαμβάνονται στο 

εργαστήριο και των πιθανών αποτυχιών καταπολέμησης στους ελαιώνες. 

Το εγειρόμενο ερώτημα είναι για το ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την παρατηρηθείσα 

κατάσταση ανθεκτικότητας του δάκου στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

σε μία ορισμένη έκταση από τις διαφορετικές στρατηγικές καταπολέμησης που 

ακολουθήθηκαν στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα εφαρμογές δολωματικού ψεκασμού ευρείας 
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έκτασης επιτελέστηκαν από ένα κυβερνητικό οργανισμό για τα τελευταία 40 χρόνια. Κατά 

την καλλιεργητική περίοδο συνήθως αρχικά χρησιμοποιείται το fenthion και αργότερα το 

dimethoate. Το πρώτο είναι ελαιοδιαλυτό και περνά στο λάδι κατά τη διάρκεια της 

επεξεργασίας, ενώ το dimethoate είναι υδατοδιαλυτό και περνά στην υδάτινη στρώση. Ο 

αριθμός των εφαρμογών ποικίλλει ανάλογα με τις περιοχές και τις χρονιές. Κατά το 2002 και 

το 2003, ένας μέσος αριθμός από 2 έως 6 ψεκασμούς πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές 

δειγματοληψίας της παρούσας μελέτης (Δεδομένα από το ελληνικό Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), με το μεγαλύτερο αριθμό να καταγράφεται στην 

ανατολική Κρήτη. Είναι επίσης γνωστό ότι, εκτός από το πρόγραμμα ψεκασμών που 

διενεργείται από το κράτος, οι καλλιεργητές ατομικά μερικές φορές εφαρμόζουν πρόσθετους 

ψεκασμούς κάλυψης, ο αριθμός των οποίων μπορεί να ανέρχεται σε 2 έως 3 σε περιοχές 

της ανατολικής Κρήτης. Αντίθετα, στην Κύπρο, η καταπολέμηση του δάκου αποφασίζεται 

ατομικά από τους καλλιεργητές. Ο αριθμός των δολωματικών ψεκασμών είναι 1 με 2 το έτος 

(δεδομένα από το Υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου). Είναι εμφανές έτσι, ότι οι πληθυσμοί 

από την Κύπρο έχουν εκτεθεί σε σχετικά χαμηλή πίεση επιλογής από συνεχή (ψεκασμό) με 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, συγκρινόμενοι με πληθυσμούς από την Ελλάδα. 

Υποστηρικτική ένδειξη, ότι η πίεση επιλογής είναι υπεύθυνη για τις διαφορές στην 

ανθεκτικότητα μεταξύ των περιοχών, είναι η θετική συσχέτιση που βρέθηκε μεταξύ του 

αριθμού των εφαρμογών εντομοκτόνου και του βαθμού της αναπτυχθείσας ανθεκτικότητας. 

(ED50 τιμές, συντελεστής συσχέτισης του Pearson R=0,693 με n=37 και P<0,001. Τα 

δεδομένα από τρεις βιολογικούς ελαιώνες δεν χρησιμοποιήθηκαν). Πάντως η μέτρια τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson υποδηλώνει ότι μπορεί να υπεισέρχονται επίσης και 

άλλοι παράγοντες. Αυτή η πιθανότητα θα συζητηθεί κατωτέρω. 

Προηγούμενες μελέτες πρότειναν επίσης ότι η εκτεταμένη και συνεχής χρήση των 

οργανοφωσφορικών κατά του δάκου είναι ένας σημαντικός παράγων επιλογής, που οδηγεί σε 

γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών, σε ότι αφορά χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με ανθεκτικότητα σε εντομοκτόνα. Αυξημένα ποσά ακετυλοχολινεστεράσης, 

μέσω διπλασιασμού του Α γονιδίου της εστεράσης (Est-A, αναφέρθηκε ότι είναι υπεύθυνο 

για τη σύνθεση της ακετυλοχολινεστεράσης) και απουσία του μηδενικού αλληλόμορφου της 

Est-A (που δεν συνθέτει ενεργή χολινεστεράση) βρέθηκαν σε έντομα στους ελληνικούς 

πληθυσμούς του δάκου, που είχαν υποστεί κανονικές (τακτές) μεταχειρίσεις με εντομοκτόνο, 

συγκρινόμενα με δείγματα από πληθυσμούς, που δεν υπέστησαν τέτοιες μεταχειρίσεις. 

Πειράματα με τρία εργαστηριακά στελέχη, δύο ανθεκτικά και ένα ευαίσθητο, καθώς και έναν 
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άγριο πληθυσμό από τη βόρειο Ελλάδα έδειξαν επίσης ότι το dimethoate, ως επιλεκτικός 

παράγων, προκαλούσε αλλαγές στις συχνότητες των αλληλομόρφων για τη θέση της Est-A. 

Πρόσφατα σε μια εκτεταμένη επισκόπηση των πληθυσμών του δάκου από τις Μεσογειακές 

περιοχές και από τη Νότιο Αφρική, για την παρουσία δύο σημειακών μεταλλαγών του 

γονιδίου της ακετυλενοχολινεστεράσης, συνδεδεμένων με την ανθεκτικότητα, βρέθηκε ότι, 

σε περιοχές με εκτεταμένη χρήση οργανοφωσφορικών ενάντια στο δάκο (Ελλάδα και 

Αλβανία), οι δύο μεταλλαγές βρίσκονταν ως επί το πλείστον σε ομοζυγωτία. Αντίθετα σε 

περιοχές με περιορισμένη χρήση οργανοφωσφορικών, οι μεταλλαγές, που συνδέονταν με την 

ανθεκτικότητα ανιχνεύονταν σε χαμηλές συχνότητες (δυτική Μακεδονία) ή καθόλου (Νότια 

Αφρική). 

Τα συγκεντρωνόμενα δεδομένα για την κατάσταση ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα 

και τους υποκείμενους μηχανισμούς που συνδέονται με την ανθεκτικότητα υποδηλώνουν 

ότι η εκτεταμένη χρήση οργανοφωσφορικών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ανθεκτικούς 

πληθυσμούς. Πάντως αυτό δεν εξηγεί τη διακύμανση εντός περιοχών, π.χ. τη διπλάσια 

διαφορά σε πηλίκο ανθεκτικότητας μεταξύ πληθυσμών που ελήφθησαν από τοποθεσίες 

απέχουσες 3 ως 5 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Αυτή η ποικιλότητα μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

σχετικής απομόνωσης μεταξύ συμπατρικών πληθυσμών. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για το 

αν σ’ αυτό επεισέχονται οικολογικοί παράγοντες ή φυσικά φράγματα. Επιπρόσθετα, 

πληθυσμοί από τους τρεις βιολογικούς ελαιώνες στην ηπειρωτική Ελλάδα, που δεν είχαν 

ψεκαστεί με οργανοφωσφορικά, για πολλά χρόνια, έδειξαν σημαντικά υψηλότερη ED50 απ’ 

ότι το ευαίσθητο εργαστηριακό στέλεχος, με τιμές RR να κυμαίνονται από 13,6 έως 22,8. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οικολογικοί παράγοντες όπως η μετανάστευση και η γονιδιακή ροή, 

πιθανόν να επηρέασαν το επίπεδο ανθεκτικότητας. Ένα πιθανό σενάριο, που μπορεί να εξηγεί 

το επίπεδο ανθεκτικότητας, το οποίο παρατηρήθηκε στους βιολογικούς ελαιώνες είναι μία 

εισροή (είτε μέσω περιορισμένης μετανάστευσης είτε μέσω εμπορίου) ανθεκτικών ατόμων 

από περιοχές με αυξημένη παρουσία των ανθεκτικών αλληλομόρφων. Αυτό έχει συμβεί στην 

περίπτωση της Drosophila simulans, η οποία θεωρήθηκε ότι έχει μεγάλο δραστικό μέγεθος 

πληθυσμού. Πάντως το αντίθετο αναφέρθηκε σε ένα άλλο έντομο (Helicoverpa punctigera, 

Lepidoptera: Noctuidae), το μέγεθος πληθυσμού του οποίου αυξάνει (με) την εισροή 

ευαίσθητων εντόμων, οδηγώντας σε μείωση του ολικού επιπέδου ανθεκτικότητας του 

πληθυσμού. 

Η γνώση σχετικά με τη μεταναστευτική ικανότητα του δάκου προέρχεται κυρίως με «απ’ 

ευθείας» μεθόδους, όπως η σήμανση – απελευθέρωση – επανασύλληψη και εργαστηριακά 
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πειράματα. Η μετανάστευση του Δίπτερου εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα των 

καρπών. Κανονικά, εάν υπάρχουν διαθέσιμοι καρποί, τα ενήλικα διασπείρονται εντός λίγων 

εκατοντάδων μέτρων, ενώ σε περιπτώσεις σπανιότητας (έλλειψης) καρπού, μπορούν να 

ταξιδέψουν αρκετά χιλιόμετρα μέσα σε λίγες μέρες. Οι μεγαλύτερες καταγραφείσες 

αποστάσεις κατά την αναζήτηση καρπών υπήρξαν 4 χιλιόμετρα στην Κρήτη και 10 στην 

Γιουγκοσλαβία. Πάντως εκτός από τη μεταναστευτική ικανότητα του δάκου, πρέπει επίσης 

να υπολογιστεί και το εμπόριο, αφού η ελιά και το ελαιόλαδο είναι τα κύρια προϊόντα της 

Μεσογειακής διατροφής. Επίσης στα ελληνικά ελαιουργεία, μεταφέρονται ελιές από 

διαφορετικές τοποθεσίες και συνήθως οι ελιές (κάποιες από τις οποίες προσβεβλημένες) 

παραμένουν λίγες μέρες πριν τη σύνθλιψή τους, χρόνος επαρκής για την εμφάνιση των 

ενηλίκων που προσβάλλουν (μολύνουν) τους γειτονικούς ελαιώνες. Αυτό μπορεί να αλλάζει 

τη σύσταση των τοπικών πληθυσμών. Πληροφόρηση για τη μετανάστευση του δάκου έχει 

αντληθεί επίσης από «έμμεσες» μεθόδους (ηλεκτροφορητική ανάλυση ισοενζύμων, γονιδιακή 

χαρτογράφηση μικροδορυφορικού DNA). Από τη μία βρέθηκε υψηλός βαθμός γονιδιακής 

ροής μεταξύ τεσσάρων ισπανικών πληθυσμών δάκου (Nm=8,9), καθώς και μεταξύ 19 

πληθυσμών καθ’ όλη τη Μεσόγειο. Από την άλλη, αναφέρθηκε επίσης ένδειξη επιλογής σε 

κάποιες γονιδιακές θέσεις (πιθανόν λόγω πίεσης εντομοκτόνου). Υπάρχει ένδειξη ότι η 

μεταλλαγή από γλυκίνη σε σερίνη στη θέση 488 (Gly488Ser) στο γονίδιο της χολινεστεράσης 

του δάκου, που προσφέρει ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά, συνέβη μια φορά και 

έπειτα διασπάρθηκε, είτε από τυχαία εισαγωγή (μέσω εμπορίου), είτε μέσω μετανάστευσης 

του δάκου. Αυτό υποδηλώνει ότι ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές, όπως τα ελληνικά 

νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου έχουν καταγραφεί μέτριες τιμές RR, το ανθεκτικό 

αλληλόμορφο εισήχθη (πιθανόν μέσω εμπορίου) κάποτε στο παρελθόν, προσφέροντας μια 

κατάλληλη γενετική δεξαμενή, για να δράσει η επιλεκτική πίεση από τα εντομοκτόνα. Έτσι 

φαίνεται, ότι παράγοντες όπως η μετανάστευση, η γονιδιακή ροή, η επιλεκτική πίεση (πίεση 

επιλογής) η οφειλόμενη στην εκτεταμένη χρήση οργανοφωσφορικών και οι τοπικές συνθήκες 

(βιοτικές και αβιοτικές) επεισέρχονται στην ανάπτυξη διαφορετικής ανθεκτικότητας σε 

φυσικούς πληθυσμούς του δάκου. 

Ένα άλλο σημείο συζήτησης είναι ότι η προηγουμένως αναφερθείσα εννεαπλάσια και 

δεκαεξαπλάσια ανθεκτικότητα δάκου (κατά 9 και 16 φορές περισσότερο), που σχετίζεται με 

τις μεταλλάξεις στην ακετυλοχολινεστεράση, είναι πολύ χαμηλότερη από την 

τεσσαρακονταπλάσια και εξηκονταπλάσια (επί 40 και 60 φορές αντίστοιχα), που 

καταγράφηκε στην παρούσα μελέτη. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει πιθανή ανάμιξη 
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διαφορετικών ή συμπληρωματικών μηχανισμών. Οξειδάσες μικτής λειτουργίας (MFOs) ή η 

εστεράση δεν έχουν ακόμη αναλυθεί σε τόσο έντονα ανθεκτικούς πληθυσμούς. Απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα πάντως, ώστε να βρεθεί αν επεισέρχονται τέτοια μεταβολικά μονοπάτια ή 

πρόσθετη (ες) μεταλλάξεις. 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη έδειξε σαφώς ότι οι πληθυσμοί δάκου στην Ελλάδα 

ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στο κοινά χρησιμοποιούμενο οργανοφωσφορικό (dimethoate), 

αν και σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν λειτουργεί ακόμη ικανοποιητικά. Για την 

αποτελεσματική διαχείριση της καταπολέμησης αυτού του εχθρού, είναι απαραίτητο να 

υπάρχει πληροφόρηση από παρακολούθηση (monitoring) της ανθεκτικότητας στα 

οργανοφωσφορικά και η δυνητικά για ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε νεοεισαγόμενα 

εντομοκτόνα. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να συνεξετάζεται με την πληροφόρηση 

για τη μετανάστευση και τη γονιδιακή ροή. 

2.4.5.5 Διαχείριση της ανθεκτικότητας 

Οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του δάκου ανήκουν σε τρεις 

χημικές ομάδες: οργανοφωσφορικά (fenthion, dimethoate), πυρεθροειδή (deltamethrin, alpha-

cypermethrin, lambda-cyhalothrin) και σπινοσύνες (spinosad). Όλες οι δραστικές ουσίες 

δρουν στο νευρικό σύστημα του δάκου. Τα οργανοφωσφορικά δρουν ως δεσμευτές της 

ακετυλοχολινεστεράσης, παρεμποδίζοντας τη μετάδοση των ηλεκτρικών σημάτων από το ένα 

κύτταρο στο άλλο ή από το κύτταρο στο όργανο αποδέκτη. Τα πυρεθροειδή μπλοκάρουν τα 

κανάλια νατρίου, προκαλώντας μόνιμη ανάσχεση της αγωγιμότητας των νευρικών ινών. Οι 

σπινοσύνες διεγείρουν το νευρικό σύστημα, αλλάζοντας τη λειτουργία των νικοτινικών και γ-

αμινοβουτυρικών ιοντικών διόδων (Salgado, 1998). Από μελέτες που έγιναν, δε φαίνεται να 

σχετίζεται ο τρόπος δράσης του spinosad με άλλες χημικές ομάδες δραστικών ουσιών που 

σχετίζονται με τα ιοντικά κανάλια που προαναφέρθηκαν (νεονικοτινοειδή, φιπρόλες, 

αβερμεκτίνες και κυκλοδιένια). 

Πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι ο δάκος έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα στο 

dimethoate (Skouras et al., 2007). Η μελέτη έγινε σε 31 πληθυσμούς από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας, με το συντελεστή ανθεκτικότητας να κυμαίνεται μεταξύ 6,3 και 64,4. Οι πιο 

ανθεκτικοί πληθυσμοί βρέθηκαν στην Κρήτη, με το συντελεστή ανθεκτικότητας να είναι 

19,3-64,4. Φαίνεται ότι η παρατεταμένη χρήση της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας οδήγησε 

σε αυτή την κατάσταση. Λόγω της διασταυρωτής ανθεκτικότητας μεταξύ των δραστικών 
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ουσιών της ομάδας των οργανοφωσφορικών, αναμένεται ότι υφίσταται ανθεκτικότητα και 

στο fenthion.  

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα δεδομένα για το επίπεδο της ανθεκτικότητας του δάκου στα 

πυρεθροειδή. Είναι, όμως, κοινώς αποδεκτό ότι τα έντομα αποκτούν σχετικά γρήγορα 

ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδή, αν δε γίνει σωστή διαχείριση της ανθεκτικότητας. Οι 

επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί κάλυψης με DECIS, εκτός της βλαβερής επίδρασης στην 

ωφέλιμη πανίδα, είναι πολύ πιθανό να έχουν οδηγήσει σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Η 

εισαγωγή του FASTAC στη δακοπροστασία, λόγω των καλών αποτελεσμάτων που έδωσε, 

ενέχει κινδύνους αλόγιστης χρήσης, με επακόλουθη απώλεια της αποτελεσματικότητάς του. 

Απαιτείται σχεδιασμός για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Ενδεχόμενη ανθεκτικότητα στα 

πυρεθροειδή θα προκαλέσει προβλήματα σε περιπτώσεις μαζικής παγίδευσης που 

χρησιμοποιείται πυρεθροειδές σαν εντομοκτόνο, όπως συμβαίνει στην Eco-trap και τη 

Δακοφάκα, οι οποίες είναι εμποτισμένες σε δελταμεθρίνη. 

Το spinosad είναι ένα σύμπλοκο δύο δραστικών ουσιών, που άρχισε πρόσφατα να 

χρησιμοποιείται στη δακοκτονία. Η έγκριση που έχει πάρει αφορά σε δολωματικούς 

ψεκασμούς και μόνο, τρόπος εφαρμογής που ελαχιστοποιεί την πίεση επιλογής και τον 

κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Αν και υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για την 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας εχθρών άλλων καλλιεργειών στο spinosad, δεν υπάρχει κίνδυνος 

στην ελιά όσο εφαρμόζονται μόνο δολωματικοί ψεκασμοί. Επίσης, οι ενδείξεις δε δείχνουν 

να έχει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με κάποια άλλη χημική ομάδα δραστικών ουσιών, λόγω 

του μοναδικού τρόπου δράσης που έχει. 

Θα έλεγε κανείς ότι η έγκριση του SUCCESS® (spinosad) στη δακοπροστασία δίνει ένα 

χρήσιμο όπλο στο σχεδιασμό των ψεκασμών δακοκτονίας. Το εν λόγω σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έως και 5 φορές σε μια καλλιεργητική περίοδο. Δεδομένης της ύπαρξης 

ανθεκτικότητας στα οργανοφωσφορικά και τα πυρεθροειδή, θα ήταν σκόπιμο να ξεκινάνε οι 

ψεκασμοί με SUCCESS. Ακολουθούν ένας ή δύο ψεκασμοί με πυρεθροειδή, λαμβάνοντας 

πάντα υπόψη το πότε πρέπει να γίνεται ο τελευταίος ψεκασμός (για το FASTAC πρέπει να 

γίνει μέχρι τα τέλη του Ιουλίου). O τελευταίος γίνεται πάντα με σκεύασμα που έχει δραστική 

ουσία το dimethoate, μιας και αυτή είναι η μοναδική υδατοδιαλυτή δραστική ουσία από αυτές 

που χρησιμοποιούνται για τον δάκο. Οι ψεκασμοί που ακολουθούν το πυρεθροειδές γίνονται 

με SUCCESS. Με την αναμενόμενη απόσυρση του DECIS (10/2007), θα πρέπει να ξεκινήσει 

και η εφαρμογή του KARATE (lambda-cyhalothrin), ώστε να υπάρχουν διαφορετικές 

δραστικές ουσίες από την ομάδα των πυρεθροειδών. 
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Η διαχείριση της ανθεκτικότητας προϋποθέτει την εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό 

τρόπο δράσης. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνεται τουλάχιστον ένας ψεκασμός με 

σκευάσματα που ανήκουν στις τρεις διαφορετικές χημικές ομάδες. Ένας υποθετικός 

σχεδιασμός είναι ο ακόλουθος: 

 1ος και 2ος με πυρεθροειδές (προσοχή στον χρόνο τελευταίας εφαρμογής) 

 ενδιάμεσοι με SUCCESS 

 ψεκασμός (-οί) κοντά στη συγκομιδή με dimethoate 

2.4.6 Μέτρα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δάκου στη Σητεία 

Στις προηγούμενες ενότητες, κατά την περιγραφή και κριτική αξιολόγηση των μεθόδων και 

πρακτικών αντιμετώπισης του δάκου, έγινε προφανές ότι: 

 Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται μπορούν να εγγυηθούν ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα αλλά έχουν και μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης.  

 Δυστυχώς όμως υπάρχουν και εγγενείς αδυναμίες, όπως η έλλειψη κατάλληλου 

εργατικού δυναμικού στις περισσότερες περιοχές, που δύσκολα θα ξεπερασθούν.  

 Εμφανίζεται απαραίτητη μεταξύ άλλων δράσεων βελτίωσης, μια εκστρατεία 

επιστράτευσης των ιδιοκτητών των ελαιώνων για τη συμμετοχή τους στην εργασία 

προστασίας των δένδρων τους. Έτσι θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της εφαρμογής, με 

άμεσα οφέλη στην αποτελεσματικότητα και την περιβαλλοντική ασφάλεια. 

 Είναι ανάγκη να ενσωματωθούν ψηφιακές και άλλες νέες τεχνολογίες στην 

παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου και στην ολοκληρωμένη εποπτεία της 

καμπάνιας της δακοκτονίας σε «πραγματικό χρόνο  

 Για τις μεθόδους που εφαρμόζονται επί σειράν ετών (ψεκασμοί) ή έχουν δοκιμασθεί 

επαρκώς (μαζική παγίδευση), θεωρείται ότι είναι γνωστές οι δυνατότητές τους. Όμως αυτές 

παραμετροποιούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους κατά περιοχές, έτη, ποικιλίες, 

χαρακτήρα καλλιέργειας κ.ά. 

 Οι συνδυασμοί των μεθόδων σε διάφορα επίπεδα και η εφαρμογή σχεδιασμού σε 

βάθος μερικών ετών αυξάνει τις δυνατότητες των μεθόδων. Ο σχεδιασμός αυτός είναι πλέον 

απαραίτητος για ένα πρόσθετο λόγο: Η ανθεκτικότητα του δάκου στο οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο dimethoate είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην Κρήτη, ενώ υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις και για τα πυρεθροειδή. Η διαχείρισή της εμφανίζεται επιτακτική και προϋποθέτει 

σχεδιασμό και χρονική συνέχεια κατά μείζονες περιοχές. 
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 Οι ανάγκες αλλάζουν ταχύτατα τα τελευταία χρόνια λόγω των επιταγών της αγοράς 

του λαδιού και των εποπτευόμενων και πιστοποιούμενων καλλιεργητικών συστημάτων 

που αυτή υπαγορεύει (Βιολογική Γεωργία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών). Ο 

τρόπος λήψης αποφάσεων και η απαραίτητη ακρίβεια των εφαρμογών, με τις 

συνακόλουθες ανάγκες τεκμηριωμένων ελέγχων, υπαγορεύουν νέες προσεγγίσεις. Ήδη η 

βιολογική καλλιέργεια καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των ελαιώνων της Κρήτης. 

Επιπλέον προβλέπονται (1) μεγάλη αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων βιολογικού 

ελαιολάδου τα επόμενα λίγα έτη, λόγω εξόδου πολλών ελαιώνων από τη μεταβατική περίοδο, 

καθώς και (2) παραπέρα επέκταση της βιοκαλλιέργειας λόγω υποστηρικτικών ενισχύσεων. 

Επίσης η Ολοκληρωμένη Διαχείριση αναπτύσσεται ταχύτατα. Η Κρήτη συνολικά και 

ειδικότερα η Σητεία δεν πρέπει να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Ο δημόσιος και ο 

ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχουν καλά εκπαιδευμένα στελέχη που θα καλύπτουν 

συμβουλευτικά τους καλλιεργητές, με εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν με 

μετεκπαιδεύσεις (το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης μπορεί να 

συνδράμει αποφασιστικά σε αυτό), τα νέα καλλιεργητικά συστήματα και τις Ομάδες 

Ελαιοπαραγωγών. Ο συνεταιριστικός και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα 

τα εφόδια και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τα νέα καλλιεργητικά σχήματα. 

 Η δακοκτονία, όπως υλοποιείται και εποπτεύεται από την τοπική Αυτοδιοίκηση 

και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου θα πρέπει να ενσωματώσει μηχανισμούς καταπολέμησης του 

εντόμου στα νέα καλλιεργητικά συστήματα, καλύπτοντας δυνητικά το 100% της 

ελαιοκομίας.  

 Οι αποδεκτές διαθέσιμες μέθοδοι, λόγω της κινητικότητας του εντόμου, λειτουργούν 

καλά μόνο αν εφαρμόζονται σε μεγάλες συνεχόμενες εκτάσεις. Είναι αδιανόητη η 

αυθαίρετη και εύκολη εξαίρεση από τη συλλογική καταπολέμηση μικρών περιοχών. 

 Η ολοκληρωμένη και μεθοδική καταγραφή/ επεξεργασία των μετρήσεων και των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, αλλά και η συνολική μοντελοποίησή τους με σύγχρονα 

«εργαλεία» θα καθορίσει επακριβώς τις περισσότερο και τις λιγότερο προσβαλλόμενες 

περιοχές και θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας 

και της περιβαλλοντικής ασφάλειας. 

  Σε ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά η σκοπιμότητα 

ενός προληπτικού δολωματικού ψεκασμού στην αρχή με μέσα του Μαΐου, ιδιαίτερα σε 
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περιοχές με αυξημένη υγρασία, ώστε να περιοριστεπου έχει επιβιώσει το χειμώνα. Ερώτημα 

αποτελεί βέβαια η αποτελεσματικότητα των συνήθων ελκυστικών κατά την περίοδο αυτή. 

 Η εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, 

εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της δακοκτονίας είναι κορυφαίας 

σημασίας. 

 Η πρόσληψη του γεωπονικού προσωπικού για την εποπτεία των Τομέων της 

Δακοκτονίας θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα για την εκπαίδευση και την εξοικείωση με 

την περιοχή και με το προσωπικό εφαρμογής του Τομέα του, πριν από την έναρξη του 

Προγράμματος. 

 Τα αγροχημικά. Η προμήθειά τους θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, μετά από 

σχεδιασμό και υπολογισμό των αναγκών για κάθε περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο, με 

αποφυγή προμηθειών ποσοτήτων μεγαλύτερων από τις απαιτούμενες για το έτος. Η 

προμήθεια πλεοναζουσών ποσοτήτων καταλήγει σε περίσειες που δεν χρησιμοποιούνται, με 

συνακόλουθα προβλήματα λήξης της περιόδου χρήσης τους, υπέρογκωε δαπάνες για την 

καταστροφή των πλεοναζόντων σκευασμάτων κ.ά.. Οι διαγωνισμοί προμήθειας θα πρέπει να 

προβλέπουν λήξη χρήσης των σκευασμάτων μετά από 1,5 έτος και επιπρόσθετα τη 

δυνατότητα παράδοσης επιπλέον ποσοτήτων σε ελάχιστο χρόνο, κατά τις ανάγκες της 

εξέλιξης της καλλιεργητικής περιόδου. 

 Η ασφάλεια των εργαζομένων εμφανίζεται να έχει χαμηλή προτεραιότητα σε όλα τα 

επίπεδα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να προστατεύονται με υλικά και διαδικασίες που 

θα σχεδιάζονται επιμελώς και θα ελέγχονται κεντρικά. Όλο το προσωπικό θα πρέπει 

διαπιστωμένα να ενημερώνεται για τους κινδύνους, τα υλικά και τις διαδικασίες και να 

εφαρμόζει ό,τι θα προβλέπεται σε ειδικά έντυπα.  

 Επίσης η ασφάλεια του περιβάλλοντος δεν εμφανίζεται να τυγχάνει υψηλής 

προτεραιότητας. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες απόρριψης μεγάλων ποσοτήτων ψεκαστικού 

υγρού σε ρέματα ή αλλού, ακόμα και πυκνών σκευασμάτων. Εμπλεκόμενοι και άλλοι φορείς 

θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα κατασκευής ειδικών υποδοχέων πλεοναζουσών 

ποσοτήτων ψεκαστικού υγρού και κενών συσκευασίας φυτοφαρμάκων κατά περιοχές. 

Οι ψεκαστές θα πρέπει να τοποθετούν το πυκνό διάλυμα των δολωματικών ψεκασμών 

μόνο στη βλάστηση των προδιαγεγραμμένων δένδρων. Ο ασύστολος διασκορπισμός του 

αλλού από ασυνεπές προσωπικό είναι σχετικά κοινός και θα πρέπει να ελεγχθεί 

αποτελεσματικά και να αφαιρεθεί εντελώς.  
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 Οι αμοιβές των εργαζομένων θα πρέπει να αποδίδονται έγκαιρα. Το προσωπικό 

του προηγούμενου έτους δεν επιθυμούσε να συνεργασθεί καθόλου με τη Μελετητική Ομάδα, 

στη μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στη Σητεία, εξαιτίας αυτού του λόγου 

ή ήταν ιδιαίτερα απρόθυμο κατά τις συνεντεύξεις. Οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις από 

προσωπικό ψεκασμών, που έχει ιστορία δυσαρέσκειας λόγω πολύ καθυστερημένων αμοιβών, 

είναι ουτοπία. 

 Πολλοί καλλιεργητές διαμαρτύρονται ότι οι ελαιώνες τους δεν ψεκάζονται. Θα 

πρέπει να βελτιωθεί ο σχετικός έλεγχος, ίσως μεταξύ άλλων με τη χρήση χρωστικών ουσιών 

στο ψεκαστικό υγρό. 

Οι παγιδοθέτες σε πολλές περιπτώσεις δεν περιγράφονται ως ιδιαίτερα αξιόπιστοι από 

τους καλλιεργητές. Τα θέμα χρήζει διερεύνησης και βελτίωσης. 
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2.5 Διαχείριση ασθενειών ελιάς & αμπελιού 

2.5.1 Ελιά 

Οι ασθένειες που οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανισμούς συνήθως συνδέονται με 

ειδικές κλιματολογικές συνθήκες. Επιπλέον οι μη παρασιτικές ασθένειες όπως ζημιές από 

υπερβολικές θερμοκρασίες (υψηλές ή χαμηλές), τον άνεμο τη βροχή, το χαλάζι, και άλλα 

κλιματικά φαινόμενα μπορεί να προκαλούν άμεσες ζημίες από θερμοπληξία, παγοπληξία, 

προβλήματα θρέψης, διαθεσιμότητας νερού κ.ά., ή έμμεσα αλληλεπιδρούν με τις 

φυσιολογικές διεργασίες των δένδρων και επηρεάζουν άμεσα την άνθηση, τη γονιμοποίηση, 

την καρπόδεση και την παραγωγή, ενώ συχνά επιδρούν και τη γενικότερη ανάπτυξη των 

δένδρων, που εκδηλώνεται με καχεξία και νέκρωση. Αν κάποιος από τους παράγοντες αυτούς 

βρίσκεται σε ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει στο δένδρο περιβαλλοντολογικό στρες με 

αποτέλεσμα τη μειωμένη αντοχή του σε παθογόνους παράγοντες. Οι συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή συνήθως σπάνια επιτρέπουν την εκδήλωση παρόμοιων φαινομένων. 

Η διαχείριση των ασθενειών στην έλαιο-καλλιέργεια σε σχέση με τη διαχείριση των 

υπόλοιπων συνιστωσών του τομέα της Φυτοπροστασίας (έντομα, ζιζάνια κ.ά.) πρέπει να 

θεωρείται ευκολότερη. Στο γεγονός αυτό συντελούν: 

1. Η απουσία ιδιαίτερα επιβλαβών και ζημιογόνων παθογόνων που να αποτελούν 

περιοριστικό παράγοντα για τη καλλιέργεια. Στην περιοχή της μελέτης καλλιεργείται 

σχεδόν αποκλειστικά η ποικιλία «Κωρωνέικη» η οποία γενικότερα χαρακτηρίζεται ως 

ανθεκτική – ανεκτική σε σχέση με άλλες ποικιλίες ελιάς σε σημαντικέ ασθένειες όπως 

η βερτισιλίωση, το κυκλοκόνιο, ή ξερο – σαποβούλα κ.ά. 

2. Η γρήγορη εκδήλωση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, χαρακτηριστικών 

συμπτωμάτων και σημείων με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να οδηγηθούμε σε 

έγκαιρη και αξιόπιστη μακροσκοπική διάγνωση και συνεπώς και στην λήψη των 

ορθών αποφάσεων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση. 

3. Επαρκή γνώση των στοιχείων επιδημιολογίας των παθογόνων, δηλαδή των συνθηκών 

που ευνοούν την εμφάνιση, ανάπτυξη και διασπορά τους. 

4. Η ορθολογική χρήση των χαλκούχων σκευασμάτων συνεχίζει να αποτελεί ένα 

συμβατό και χρήσιμο μέσο στην αντιμετώπιση ορισμένων παθογόνων, στο πλαίσιο 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ασθενειών. 
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Ιδιαίτερα συστήνεται η επαναξιολόγηση, αξιοποίηση και εφαρμογή όλων των μέτρων που 

περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 23) που ακολουθεί τόσο πριν όσο και 

μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας. Επιπρόσθετα οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής 

μπορούν απευθύνονται στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΤΕΙ Κρήτης για πληροφορίες 

και εξέταση δειγμάτων από ασθενή φυτά είτε άμεσα είτε μέσω της Γεωπονικών υπηρεσιών 

του Δήμου.  

Τον Οκτώβριο του 2013, διαπιστώθηκε εκτεταμένη και αιφνίδια προσβολή ελαιοδέντρων 

στην Νότια Ιταλία από ένα σημαντικό παθογόνο βακτήριο, το Xylella fastidiosa, σε μεγάλες 

εκτάσεις που προκάλεσε την ασθένεια «Σύνδρομο της ταχείας κατάρρευσης της ελιάς». 

Δεδομένου ότι οι συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής, της Κρήτης αλλά και της ευρύτερης 

μεσογειακής ζώνης προσομοιάζουν με τις κλιματολογικές συνθήκες που εμφανίστηκε η νέα 

ασθένεια θεωρήθηκε αναγκαίο η ενημέρωση των καλλιεργητών της περιοχής με την 

παρουσίασή της αφενός στις εκπαιδεύσεις και αφετέρου με την ενσωμάτωση κατά 

προτεραιότητα στην μελέτη των πρόσφατων βιβλιογραφικών δεδομένων, με σκοπό την 

εξοικείωση των ελαιοπαραγωγών στην αναγνώριση της ασθένειας. Πρόκειται για μια σοβαρή 

ασθένεια καραντίνας που διαπιστώνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και εκτός από την 

ελιά προσβάλλει το αμπέλι, τα εσπεριδοειδή, την αμυγδαλιά και πολλά δασικά και 

καλλωπιστικά φυτά και δένδρα. 

Έντονη ανησυχία και ποικίλες συζητήσεις προκαλεί η πρόσφατη δημοσίευση, στα μέσα 

Οκτωβρίου, ερευνητικής εργασίας σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό για την ανίχνευση του 

βακτηρίου Xyllela fastidiosa σε ελαιόδεντρα στην περιοχή της Απουλίας (Apulia), στη Νότια 

Ιταλία. Πρόκειται πράγματι για την εμφάνιση μιας νέας ασθένειας για την καλλιέργεια της 

ελιάς ή πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο, δηλαδή όσο χρειάζεται για να ολοκληρώσουν την 

έρευνά τους οι Ιταλοί ερευνητές; Οι σύγχρονες μοριακές (PCR) και ανοσοδιαγνωστικές 

(ELISA, IF) εργαστηριακές τεχνικές επιτρέπουν τη γρήγορη, έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση 

των φυτοπαθογόνων. Η ανίχνευση του παθογόνου και σύνδεσή του με τα συμπτώματα, την 

έκφραση δηλαδή της ασθένειας, αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαπίστωση μιας νέας 

ασθένειας, το οποίο όμως θα μείνει μετέωρο αν δεν επιτευχθεί το δεύτερο βήμα το ίδιο 

σημαντικό, με το πρώτο, δηλαδή η απομόνωση και καλλιέργεια του παθογόνου αιτίου και η 

επιβεβαίωση της παθογένειας του, δηλαδή της ικανότητάς του να προκαλεί ασθένεια στην 

ελιά, στο εργαστήριο και στο χωράφι. Τότε μόνο με την επαλήθευση και ολοκλήρωση των 

γνωστών αρχών-κανόνων του Robert Koch θα είμαστε σίγουροι ότι ναι ένα νέο 

φυτοπαθογόνο βακτήριο είναι ante portas. Μέχρι τότε, θα αποτελεί ένα δυνητικό παθογόνο 
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αίτιο της νέας ασθένειας της ελιάς στην Ιταλία. Η ανησυχία είναι πρόδηλη ιδιαίτερα στις 

παραμεσόγειες χώρες αφού τα γεγονότα και τα δεδομένα φαίνεται να τεκμηριώνουν αργά, 

αλλά μεθοδικά και σταθερά τα ευρήματα των Ιταλών ερευνητών. Πράγματι πρόκειται για την 

πρώτη αναφορά του επιβλαβούς βακτηρίου Xyllela fastidiosa σε συνθήκες αγρού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε μια έκταση που αρχικά εκτιμάται σε 8.000 ha. Καθώς, 

πρόκειται για ένα παθογόνο καραντίνας, του οποίου η εισαγωγή και η διασπορά 

απαγορεύεται στα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι ιταλικές αρχές φυτοϋγείας σε συνεργασία με τα 

ερευνητικά ιδρύματα διερευνούν την έκταση και την ειδική συμμετοχή του βακτηρίου στην 

αιτιολογία της νέας ασθένειας της ελιάς. Η συνύπαρξη και η σταθερή απομόνωση και άλλων 

φυτοπαθογόνων από τα ασθενή ελαιόδεντρα της Ιταλίας (μύκητες από τα γένη 

Phaeoacremonium spp. και Phaeomoniella sp.), αλλά και η συχνή παρουσία του εντόμου 

Zeuzera pyrina, όπως και η πιθανολογούμενη σύνδεσή τους με την ίδια ασθένεια αποτελεί 

γρίφο προς επίλυση από την επιστημονική κοινότητα. Ποιος μικροοργανισμός/οργανισμός 

προκαλεί τι; Δρα αυτοδύναμα ή συνεργικά και με τη βοήθεια ποιού; Ποιος ο βαθμός της 

συνέργειας του καθενός; Χρειάζονται όλοι για την εμφάνιση-εκδήλωση των συμπτωμάτων 

που παρατηρήθηκαν;  

Από τους ειδικούς θεωρείται σχεδόν απίθανο να μην έχει μεταφερθεί το παθογόνο στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά πιθανά να παραμένει απαρατήρητο, λόγω της μη εξοικείωσης μας με 

τη συμπτωματολογία των ασθενειών που προκαλεί αλλά και πιθανά λόγω της απουσίας 

αποτελεσματικών φορέων του. Η παραπάνω θέση ενισχύεται από την ευρεία εισαγωγή, στα 

τέλη του 19 ου αιώνα, αμερικάνικων υποκειμένων αμπελιού, λόγω της αντοχής τους στη 

φυλλοξήρα. Σήμερα απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ε.Ε., φυτών εσπεριδοειδών και αμπέλου, 

από την Αμερική. Αντίθετα, επιτρέπεται η εισαγωγή πληθώρας άλλων φυτών-ξενιστών του 

βακτηρίου. Έτσι, δεν μπορεί να αποκλειστεί η τυχαία είσοδός του μέσω γρήγορης σύγχρονης 

διακίνησης των πολυάριθμων ξενιστών του και των μολυσμένων φορέων- εντόμων που 

διαθέτει. Όμως, γιατί ο πρώτος ξενιστής του βακτηρίου στην Ευρώπη να είναι η ελιά, για την 

οποία, μέχρι σήμερα, το Xyllela fastidiosa εθεωρείτο μικρής σημασίας παθογόνο και όχι ένας 

από τους υπόλοιπους με ιδιαίτερη οικονομική σημασία ξενιστές του (αμπέλι, πυρηνόκαρπα, 

εσπεριδοειδή), τους οποίους ξενίζει, και ζημιώνει εδώ και 130 τουλάχιστον χρόνια, 

καθιστώντας συχνά απαγορευτική την καλλιέργειά τους, σε διάφορες περιοχές της 

αμερικάνικης ηπείρου;  

Μέχρι να έχουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα που τίθενται, εμείς δε 

χάνουμε τίποτα να γνωρίσουμε τον άμεσα εμπλεκόμενο πρωταγωνιστή, το σημαντικό και 
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επικίνδυνο φυτοπαθογόνο βακτήριο, για πολλά οικονομικού ενδιαφέροντος καλλιεργούμενα 

φυτά αλλά και για δένδρα περιαστικού πράσινου και για περισσότερα καλλωπιστικά και 

αυτοφυή φυτά. Στην Ευρώπη μέχρι σήμερα, πριν την πρόσφατη αναφορά των Ιταλών 

ερευνητών, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ η παρουσία του βακτηρίου. Δύο αναφορές για εμφάνιση 

σε καλλιέργεια αμπελιού σε Γαλλία και Κόσσοβο δεν επιβεβαιώθηκαν. Το παθογόνο 

αποτελεί οργανισμό καραντίνας (κατηγορία Α1) για την ευρωπαϊκή ήπειρο και για την 

ασφαλή και έγκυρη διάγνωσή της ασθένειας πρέπει να ακολουθείται το διαγνωστικό 

πρωτόκολλο του European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO 2004). 

Μέχρι σήμερα, η ελιά (Olea europea) δεν αποτελούσε ένα από τους κύριους ξενιστές του 

παθογόνου, ενώ σπάνια και περιστασιακά αναφέρεται ως ξενιστής του στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Αυτό διαφαίνεται από την απουσία της ελιάς από τους καταλόγους των 

ξενιστών του, που περιλαμβάνουν περισσότερα από 150 είδη φυτών, που ανήκουν σε 46 

τουλάχιστον οικογένειες και την αδυναμία εύρεσης φωτογραφικού υλικού που να σχετίζεται 

με την ασθένεια της ελιάς, σε αντίθεση με την πληθώρα υλικού που παρέχεται για άλλους 

γνωστούς ξενιστές του. Σε πρόσφατη μελέτη στη Νότια Καλιφόρνια, όπου εντοπίστηκαν 

προβλήματα σε ελαιόδεντρα, το παθογόνο ναι μεν ανιχνεύτηκε επανειλημμένα στα ασθενή 

ελαιόδεντρα με συμπτώματα που σχετίζονταν με την ασθένεια (νέκρωση κλάδων, 

καψάλισμα, περίκαυμα των φύλλων κ.ά.), όμως η παθογένειά του δεν αποδείχθηκε πλήρως. 

Εκεί, τα στελέχη του βακτηρίου βρέθηκε να ανήκουν στο γονότυπο Α και προσβάλλουν 

επιπλέον την πικροδάφνη και την αμυγδαλιά αλλά όχι το αμπέλι. Ο προσδιορισμός του 

γονότυπου του βακτηρίου που προσβάλει την ελιά στην Ιταλία είναι υπό διερεύνηση. 

Πρόκειται για ένα βακτήριο κατά Gram αρνητικό, πολύ αργής ανάπτυξης, με ιδιαίτερες 

θρεπτικές απαιτήσεις, που μολύνει και αποικίζει διασυστηματικά, επιλεκτικά και 

αποκλειστικά τα αγγεία του ξύλου των φυτών, που μεταδίδεται και μεταφέρεται με το 

πολλαπλασιαστικό υλικό, τον εμβολιασμό και με φορείς, κυρίως μυζητικά έντομα, όπως 

διάφορα τζιτζικάκια (Cicadellidae, Cercopidae). Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1987 στις 

ΗΠΑ ως το παθογόνο αίτιο της ασθένειας του Pierce στο αμπέλι (Vitis vinifera), και της 

ασθένειας phony peach σε ροδακινιά (Prunus persica), με τις ασθένειες αυτές να έχουν 

παρατηρηθεί ήδη από το 1884 και 1890 αντίστοιχα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια το 1993 στη 

Βραζιλία ως αίτιο της ποικιλοχλωματικής χλώρωσης των εσπεριδοειδών (Citrus Variegated 

Chlorosis, ή Citrus X disease). Το παθογόνο χαρακτηρίζεται από σημαντική γονοτυπική και 

φαινοτυπική ποικιλομορφία που συχνά συνδέεται με την ικανότητα των διάφορων στελεχών 

του, που κατανέμονται σε υποείδη, να έχουν διαφορετικό εύρος ξενιστών. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eppo.int%2F&ei=EaePUofMMMuGswbK_IHgDg&usg=AFQjCNGCBkih7GWBrn95GCVZt233-XIJpA&sig2=S6vuetuYEqHzr241lK3BqQ&bvm=bv.56988011,d.Yms
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Όπως ήδη αναφέρθηκε πρόκειται για ένα διασυστηματικό παθογόνο το οποίο εγκαθίσταται, 

πολλαπλασιάζεται και κινείται ανοδικά και καθοδικά στον αγγειακό ιστό προκαλώντας 

δυσλειτουργίες στη διακίνηση και τροφοδοσία του ασθενούς φυτού με νερό και θρεπτικά 

συστατικά. Η φυσική του παρουσία, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να σχηματίζει 

«βιοφιλμ» (βιολογική μεμβράνη), την παραγωγή πολυσακχαριτών και την έκκριση ενζύμων, 

που προκαλούν τη λύση του κυτταρικού τοιχώματος των φυτικών κυττάρων, έχει ως 

αποτέλεσμα το φράξιμο και τη διακοπή της συνέχειας του αγγειακού ιστού στα 

προσβεβλημένα φυτά, με συνέπεια την εκδήλωση συμπτωμάτων που σχετίζονται με εκείνα 

μιας κλασσικής αδροβακτηρίωσης όπως: χλώρωση, μάρανση, περίκαυμα, «καψάλισμα», 

«τσουρούφλισμα» και νέκρωση φύλλων, ξήρανση κλαδίσκων και κλάδων και γενικότερη 

καχεξία με μείωση της παραγωγικότητας και σταδιακά ξήρανση ολόκληρου του 

ελαιόδεντρου. Τα συμπτώματα αυτά συχνά συνδέονται ή συγχέονται με την έλλειψη νερού - 

ξηρασία, με την παρουσία άλλων φυτοπαθογόνων (Verticillium, Fomitiporia, Phoma κ.ά.) 

αλλά και με την τοξικότητα από άλατα ή τις ζημιές από ζιζανιοκτόνα. Η ένταση των 

συμπτωμάτων και η εμφάνιση της ασθένειας με μορφή επιδημίας, μπορεί να επηρεάζεται από 

τον ξενιστή, την ποικιλία, τα έντομα-φορείς και πιθανά την ηλικία του δένδρου και τις 

συνθήκες περιβάλλοντος. Οι προσβολές στην Ιταλία αφορούν κατά το πλείστον αιωνόβια 

δένδρα. Η ασθένεια παρατηρείται σε περιοχές με ήπιο χειμώνα, ενώ η ευνοϊκή ανάπτυξη του 

βακτηρίου σημειώνεται σε θερμοκρασία γύρω στους 26 - 28 0C. Το βακτήριο συχνά 

βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση σε πολλά καλλιεργούμενα και ιδιαίτερα σε αυτοφυή 

φυτά, τα οποία αποτελούν πηγές και αποθήκες, διατήρησης και διασποράς του σε 

καλλιεργούμενα φυτά με τη βοήθεια των εντόμων-φορέων του. Ο αποικισμός των ξενιστών 

από το Xyllela fastidiosa είναι σύνθετος και πολύπλοκος και εξαρτάται μεταξύ άλλων από 

τον ξενιστή και το γονότυπο του παθογόνου. Έτσι ο αποικισμός και κατά συνέπεια και η 

προσβολή μπορεί να κυμαίνεται από τη γρήγορη κατάρρευση-νέκρωση του φυτού σε 

διάστημα λίγων μηνών, σε περίπτωση επιτυχούς μόλυνσης, μέχρι την ασυμτωματική 

παρουσία του παθογόνου, σε περίπτωση λανθάνουσας μόλυνσης. Η συμπεριφορά των 

αυτοφυών δυνητικών ξενιστών στην Ευρώπη είναι υπό διερεύνηση καθώς πολλοί εξ αυτών 

πιθανά δεν έχουν δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με το παθογόνο. Η μετάδοση του Xyllela 

fastidiosa από τα έντομα είναι ιδιάζουσα καθώς το έντομο που το παραλαμβάνει από τα 

αγγεία μολυσμένου φυτού μπορεί να το μεταφέρει άμεσα σε υγιή φυτά σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ως ακμαίου. Το βακτήριο εγκαθίσταται στον τροφικό σωλήνα όπου 

προσκολλάται και πολλαπλασιάζεται μέχρι το στάδιο της έκδυσης του εντόμου. Η 

αποτελεσματικότητα της μετάδοσης ποικίλει σημαντικά, εξαρτώμενη από είδος του εντόμου, 
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το φυτό-ξενιστή και το γονότυπο του βακτηρίου. Η ταυτοποίηση των εντόμων φορέων στην 

περίπτωση της ασθένειας των ελαιόδεντρων της Ιταλίας είναι υπό διερεύνηση. 

Η χημική αντιμετώπιση του βακτηρίου είναι αδύνατη. Η προσπάθεια των «αμόλυντων 

χωρών» εστιάζεται στην αποφυγή εισόδου του παθογόνου με την εφαρμογή αυστηρών 

μέτρων καραντίνας, φυτοϋγειονομικού ελέγχου και επισκοπήσεων (surveys) στις 

εγκαταστημένες καλλιέργειες. Στις χώρες που ενδημεί επιδιώκεται η χρησιμοποίηση 

ανθεκτικών ποικιλιών, η λήψη καλλιεργητικών μέτρων και υγιεινής και η χημική και 

βιολογική αντιμετώπιση των εντόμων φορέων. Όμως δεδομένου ότι το παθογόνο έχει μεγάλο 

εύρος ξενιστών και πολυάριθμους φορείς ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επιβιώνει σε 

λανθάνουσα κατάσταση σε ασυμπωματικούς ξενιστές και σε συνδυασμό με το σύγχρονο 

γρήγορο τρόπο διακίνησης του φυτικού υλικού σε παγκόσμιο επίπεδο η πιθανότητα 

αποφυγής της εισαγωγής νέων παθογόνων σε περιβάλλοντα που ευνοούν την ανάπτυξη, 

εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό τους είναι αναπόφευκτη. Είναι σίγουρο ότι η 

επιβεβαίωση της εισόδου του παθογόνου στην ευρωπαϊκή ήπειρο πιθανά θα αλλάξει το τοπίο, 

για σημαντικές καλλιέργειες (αμπέλι, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή) αλλά και ιδιαίτερα για την 

ελαιοκαλλιέργεια. Οι γνώσεις που έχουμε για τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις του 

παθογόνου με το ελαιόδεντρο, με τα έντομα φορείς του και με το οικολογικό περιβάλλον που 

αναπτύσσεται η ελιά είναι προς το παρόν οι στοιχειώδεις και προκύπτουν έμμεσα από τα 

δεδομένα και την εμπειρία της παρουσίας του βακτηρίου σε άλλες περιοχές και άλλες 

καλλιέργειες.  

Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας – Βακτηριολογίας της ΣΤεΓΤεΤ του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί 

το Επίσημο Εργαστήριο για τον έλεγχο των φυτοπαθογόνων βακτηρίων καραντίνας στην 

Κρήτη. Συνεργάζεται σε εθνικό επίπεδο με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και σε 

τοπικό επίπεδο με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 

Ηρακλείου και τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές των Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφέρειας Κρήτης. Το 

εργαστήριο με τους συνεργάτες του ανά την Κρήτη διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία 

και την εμπειρία να διαχειριστεί το νέο παθογόνο αλλά και να συνεργαστεί με τα Ερευνητικά 

Ιδρύματα της Κρήτης, γιατί στην περίπτωση επιβεβαίωσης της εισόδου του παθογόνου στην 

Ευρώπη κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί είτε για την 

«εκρίζωσή» του είτε για την αποφυγή ή επιβράδυνση της εισόδου του στη χώρα και στην 

Κρήτη. 
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Εικόνα 9 Συμπτώματα της ασθένειας «Σύνδρομο της ταχείας κατάρρευσης της ελιάς» όπως εκδηλώθηκε 

στην Ιταλία. 
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Πίνακας 23 Μέτρα αντιμετώπισης ασθενειών της ελιάς πριν κατά και μετά την εγκατάσταση της 

καλλιέργειας 

 

Πίνακας 24. Εγκεκριμένες χρήσεις μυκητοκτόνων για την ελιά στην Ελλάδα 
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2.5.2 Αμπέλι – Φυτοπροστασία 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Μια αναδρομή στη σχετική βιβλιογραφία των φυτοπαθογόνων που τα προηγούμενα χρόνια 

καταγράφηκαν ως παθογόνα στις αμπελουργικές ζώνες της υπό μελέτη περιοχής δείχνει, με 

μικρές αλλά και συχνά σημαντικές εξαιρέσεις, ότι ο σχηματισμένος κατάλογος δεν 

διαφοροποιείται από εκείνον άλλων αμπελουργικών περιοχών της Κρήτης ή και της 

Ευρώπης. Μεταξύ αυτών εκείνα που ζημιώνουν οικονομικά την καλλιέργεια του αμπελιού 

στην περιοχή είναι σχετικά λίγα. Ο κλιματικός τύπος της περιοχής παίζει σημαντικό ρόλο 

στον περιορισμό των παθογόνων και των εχθρών, ενώ καθιστά συνήθως ομαλή και 

προβλέψιμη την εξέλιξη των εχθρών και των ασθενειών που αναπτύσσονται στο 

αμπελουργικό οικοσυστήματα της περιοχής. Στους επόμενους πίνακες (Πίνακας 25, Πίνακας 

26, Πίνακας 27) εμφανίζεται το εύρος των περιόδων εμφάνισης των συμπτωμάτων των 

κυριότερων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών στο φύλλωμα, το ξύλο, τις ρίζες 

και τα σταφύλια του αμπελιού Η εκτροπή από το αναμενόμενο και το προβλέψιμο συνήθως 

συνδέεται με την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων (ασυνήθιστες – άκαιρες 

βροχοπτώσεις), με αστοχίες στη διαχείριση προβλήματος από τον αμπελουργό ή με αστοχίες 

στην επιλογή του κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού (ασθένειες ξύλου – ιώσεις). 

Εξετάζοντας και αναλύοντας πληροφορίες και στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας προκύπτουν 

οι παρακάτω διαπιστώσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση για τη φυτοπροστασία του 

αμπελιού, η οποία δε διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη της υπόλοιπης Κρήτης. 

Το ωίδιο (Uncinula necator) από τα φυτοπαθογόνα και η ευδεμίδα (Lobesia botrana) από 

τους εχθρούς μονοπωλούν το ενδιαφέρον και αποτελούν τους κύριους στόχους στο πλαίσιο 

της φυτοπροστασίας του αμπελιού. 

 Η εμφάνιση ασθενειών (όξινη σήψη) και εχθρών (Planococcus ficus) που αφορούν 

την παραγωγή κυρίως επιτραπέζιων σταφυλιών συνδέονται συνήθως άμεσα με τις 

κλιματικές συνθήκες που επικρατούν τις περιόδους εμφάνισής τους ή με την 

έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με την βιολογία και ως εκ τούτου και των 

απαραίτητων δεδομένων για την οργάνωση της αντιμετώπισης των αντίστοιχων 

παθογόνων και εχθρών. 

 Παθογόνα όπως ο περονόσπορος (Plasmopara viticola) και ο βοτρύτης (Botrytis 

cinerea) εμφανίζονται περιστασιακά με εκδηλώσεις συνήθως εστιακών προσβολών 

με περιορισμένο δυναμικό εξέλιξης σε επιδημική μορφή, κυρίως λόγω 
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ασυμβατότητας των κλιματικών συνθηκών. Σε παρόμοια αίτια (υψηλές 

θερμοκρασίες) αποδίδεται και η αδυναμία εγκατάστασης στους αμπελώνες του 

βακτηρίου Agrobacterium vitis που προκαλεί τον καρκίνο, και φαίνεται να ενδημεί 

στην περιοχή. 

 Οι ασθένειες ξύλου του αμπελιού (φώμοψη, σύνδρομο ίσκας, ευτυπίωση, 

βακτηριακή νέκρωση βραχιόνων [τσιλίκ μαράζι]) που ζημιώνουν άμεσα το φυτικό 

κεφάλαιο παρουσιάζουν σταθερότητα τόσο στην εμφάνιση όσο και στην εξέλιξή 

τους. Η φώμοψη (Phomopsis viticola) σίγουρα δεν προκαλεί τα προβλήματα των 

δεκαετιών του 70 και 80. Η γραμμική υποστύλωση των πρέμνων συνέβαλε 

καθοριστικά στην αντιμετώπισή της σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 

ανοιξιάτικων επεμβάσεων με την έναρξη της βλάστησης. Η ίσκα (Fomitiporia 

mediterranea συν: Phellinus punctatus ) προσδιορίζεται σε χαμηλά ποσοστά, ενώ 

σε περιπτώσεις εμφάνισης σημαντικότερων ποσοστών σε νεαρά κυρίως πρέμνα 

συνδέεται με τη χρησιμοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού προσβεβλημένου με 

παθογόνους μύκητες που συνδέονται με τα σύνδρομα γνωστά ως «ασθένεια του 

Petri» ή «παρακμή των νεαρών αμπελώνων» ή «μελανή νέκρωση βραχιόνων» 

(Phaeomoniella chlamydospora, Cylindrocarpon destructans, Phaeoacremonium 

aleophilum). Η ευτυπίωση (Eutypa lata) αν και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στο 

μέγεθος που πιθανά της αναλογεί εκδηλώνεται σε περιορισμένο αριθμό πρέμνων, 

αν και συχνά συγχέεται συμπτωματολογικά με άλλες ασθένειες. Τέλος η 

βακτηριακή νέκρωση (Xylophilus ampelinus) αν και έχει καταγραφεί από παλιά 

εμφανίζει περιορισμένες εξάρσεις σε αμπελώνες που ενδημεί. 

 Τα υπόλοιπα έντομα (τζιτζικακια: Empoasca spp; θρίπες: Drepanothrips reuterii; 

και Frankliniella occidentalis; αφίδα του Ιλλινόϊς: Aphis illinoisensis; μύγα 

μεσογείου: Ceratitis capitata) και ακάρεα (Hystripalpus lewisi και Tetranychus 

urticae) που σημειώνονται με μεγαλύτερη η μικρότερη συχνότητα και κυμαινόμενη 

ένταση αν και αποτελούν δυνητικούς εχθρούς της καλλιέργειας σπάνια ξεπερνούν 

το όρια της ανεκτής πυκνότητας και συνήθως δημιουργούν πρόβλημα σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις αμπελώνων όπου συνήθως κάτω από ιδιαίτερες 

συνθήκες προκαλούν ασυνήθεις πληθυσμιακές εκρήξεις. 

 Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται να αποτελούν οι ιώσεις που συνδέονται με την 

εκδήλωση των εκφυλιστικών συνδρόμων: του μολυσματικού εκφυλισμού 

(ριπιδοειδές φύλο), του καρουλίασματος (συστροφή του φύλλου) και της 

βοθρίωσης του ξύλου. Στοιχεία σχετικά με τη σημαντικότητά τους στους 
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αμπελώνες του νομού δεν είναι διαθέσιμα, εκτιμάται όμως ότι η διάδοση 

ορισμένων εξ αυτών σε ανησυχητικό βαθμό, αποτελεί την κυριότερη αιτία 

εκφυλισμού των αμπελώνων του νομού. Μονόδρομο στην αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους αποτελεί η παραγωγή και χρησιμοποίηση υγιούς και 

πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Πίνακας 25. Περίοδοι εμφάνισης των συμπτωμάτων στα φύλλα μυκητολογικών και βακτηριολογικών 

ασθενειών του αμπελιού 

 

 

Πίνακας 26. Περίοδοι εμφάνισης συμπτωμάτων σε ασθένειες ξύλου και ριζών αμπελιού 
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Πίνακας 27. Περίοδοι εμφάνισης συμπτωμάτων στα σταφύλια 

 

Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών 

Είναι γεγονός ότι ο αμπελουργός του νομού είναι ενημερωμένος σχετικά με το πότε και με το 

τι θα επέμβει για να αντιμετωπίσει τα φυτοπαθογόνα και τους εχθρούς που ζημιώνουν 

οικονομικά την καλλιέργεια, μειώνοντας την παραγωγή του. 

Η αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού βασίζεται κυρίως στη χρήση 

φυτοφαρμάκων, με τον ελάχιστο αριθμό επεμβάσεων να κυμαίνεται από 7 μέχρι 11 ανάλογα 

με τη χρονιά. Οι αμπελουργοί ενημερώνονται από τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων 

στα οποία βασίζονται κυρίως για το χρόνο και τον αριθμό των επεμβάσεων αλλά συχνά και 

για την δραστική ουσία που θα χρησιμοποιήσουν. Μικρό ποσοστό πλέον φαίνεται να 

αποφασίζει εμπειρικά. Δευτερευόντως η αντιμετώπιση συνεπικουρείται από την εκτέλεση 

διάφορων καλλιεργητικών τεχνικών που αποσκοπούν στην πρόληψη εγκατάστασης και 

διάδοσης των παθογόνων (κατάλληλο κλάδευμα και καλή έκθεση των βλαστών στο φως: 

UV-ωίδιο); αποφύλλωση στη ζώνη των σταφυλιών και αποφυγή πληγών: βοτρύτης) ή στην 

μείωση του αρχικού μολύσματος με καταστροφή των πρώτων έντονα προσβεβλημένων 

βλαστών (flag shoots): ωίδιο. Η χρησιμοποίηση βιολογικών σκευασμάτων είναι 

περιορισμένη. Για τα μυκητοκτόνα με έγκριση χρησιμοποίησης στην αμπελοκαλλιέργεια οι 

αμπελουργοί πρέπει να ενημερώνονται από τη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού 

Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. 
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Εικόνα 10 Κηλίδες ελαίου στην άνω και κάτω επιφάνεια φύλλου αμπελιού (περονόσπορος). 

 

Εικόνα 11 Περονόσπορος σε ταξιανθία και ίσκα σε πρέμνο αμπελιού. 

  

Εικόνα 12 Ωίδιο σε σταφύλι και ευτυπίωση σε βραχίονες αμπελιού. 

 

Εικόνα 13 Βακτηριακή νέκρωση βραχιόνων και μολυσματικός εκφυλισμός σε αμπέλι 
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Πίνακας 28 Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια του αμπελιού (σύμφωνα με δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, 

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, Μάρτιος 2014) 

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 
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ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες) 

azoxystrobin + folpet (οινοποιήσιμα) 

ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ + ΦΟΛΠΕΤ 
+ +  + 3 42 

azoxystrobin 

ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ 
+ +   3 21 

dimethomorph + pyraclostrobin 

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ 
+ +   3 35 

triadimenol + folpet 

ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ + ΦΟΛΠΕΤ 
+ +   2 

42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι 

τέλος της άνθησης 

sulphur + copper oxychloride 

ΘΕΙΟ + ΧΑΛΚΟΣ (με επίπαση) 
+ +   3 21 

propineb + triadimenol 

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ 
+ +   2 35 

folpet 

ΦΟΛΠΕΤ 
+  + + 4 

42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι 

τέλος της άνθησης 

folpet + copper oxychloride 

ΦΟΛΠΕΤ + ΧΑΛΚΟΣ 
+  + + 3 

42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι 

τέλος της άνθησης 

famoxadone + mancozeb 

ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+   + 3 28 
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cymoxanil + maneb 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΕΜΠ 
+   + 4 28 

fosetyl aluminium + folpet 

ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ  
+   + 3 

42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι 

τέλος της άνθησης 

metalaxyl + folpet 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΦΟΛΠΕΤ 
+   + 4 Στο τέλος της άνθησης 

mancozeb 

ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
+   + 2 ή 4 28 

dithianon 

ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ 
+   + 4 28 

maneb 

ΜΑΝΕΜΠ 
+   + 4 28 

propineb + fluopicolide 

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ 
+   + 2 56 

metiram 

ΜΕΤΙΡΑΜ 
+    3 56 

metiram + ametoktradin 

ΜΕΤΙΡΑΜ + ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ 
+    3 35 

fosetyl aluminium 

ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ 
+    4 

14 ή 28 οινοποιήσιμα (ανάλογα το 

σκεύασμα) 

mandipropamid 

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ  
+    3 21 

cymoxanil + fosetyl al + mancozeb 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    4 28 

fosetyl aluminium + mancozeb 

ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    3 28 

benalaxyl + copper oxychloride 

ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 μέχρι λίγο μετά την άνθηση 
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benalaxyl + mancozeb 

ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    3 42 

benalaxyl-m + mancozeb 

ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    3 42 

benthiavalicarb-isopropyl + mancozeb 

ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
+    3 28 

famoxadone + cymoxanil 

ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ + ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ 
+    6 28 

fenamidone + fosetyl aluminium 

ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ  
+    2 28 

zoxamide + mancozeb 

ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    4 28 

zoxamide + tribasic copper sulfate 

ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ  
+    2-8 28 

cymoxanil + copper 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 ή 4 21 

cymoxanil + copper + maneb 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ+ΜΑΝΕΜΠ 
+    4 28 

cymoxanil + mancozeb 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    4 28 

fosetyl aluminium + fluopicolide 

ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ 
+    2 28 

fosetyl aluminium + copper oxychloride 

ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 21 

metalaxyl + copper oxychloride 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 μέχρι τέλος της άνθησης 

metalaxyl-m + copper oxychloride 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    4 21 
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metalaxyl + mancozeb 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    3 μέχρι λίγο μετά την άνθηση 

metalaxyl-m + mancozeb 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    4 28 

metalaxyl-m + folpet (οινοποιήσιμα) 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ+ΦΟΛΠΕΤ  
+    4 42 

iprovalicarb + copper oxychloride 

ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 20 

dimethomorph + copper oxychloride 

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 21 

mandipropamid + mancozeb 

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    2 28 

dimethomorph + mancozeb 

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ 
+    4 28 

dimethomorph + folpet  

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΦΟΛΠΕΤ 
+    3 

42 Οινοποιήσιμα/ Επιτραπέζια μέχρι 

τέλος της άνθησης 

benthiavalicarb + folpet (οινοποιήσιμα) 

ΜΠΕΝΘΕΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ + ΦΟΛΠΕΤ 
+    3 42 

dimethomorph + dithianon 

ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ 
+    3 28 

calcium copper sulfate  

ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ) 
+    4 21 

copper oxychloride 

ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ) 
+    3 21 

tribasic copper sulfate  

ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ) 
+    2 21 

copper hydroxide  

ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ) 
+    4 21 
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calcium copper sulfate + maneb 

ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ 
+    4 28 

propineb 

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ 
+    4 60 

dimethomorph 

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ 
+    4 10 

mandipropamid + copper oxychloride 

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    4 21 

mancozeb + copper oxychloride 

ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ 
+    3 28 

potassium hydrogen carbonate  

ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 
 + +  8 1 

myclobutanil 

ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ 
 +   3 21 

penconazole 

ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   2 35 

cyproconazole 

ΣΑΪΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   4 28 

tebuconazole 

ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   2 21 

tetraconazole 

ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   2 14 

triadimenol 

ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ 
 +   2 35 

fluopyram + tebuconazole 

ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ + ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   3 14 Οινοποιήσιμα 

fenbuconazole 

ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ 
 +   2 28 
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spiroxamine 

ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ 
 +   4 

14 Επιτραπέζια 

35 Οινοποιήσιμα 

bupirimate 

ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΪΤ 
 +   4 14 

kresoxim-methyl  

ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ 
 +   3 35 

trifloxystrobin 

ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ  
 +   3 28 

quinoxyfen 

ΚΙΝΟΞΙΦΕΝ 
 +   4 

21 Επιτραπέζια 

30 Οινοποιήσιμα 

proquinazid 

ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ 
 +   3 28 

meptyldinocap 

ΜΕΠΤΥΛΝΤΙΝΟΚΑΠ  
 +   4 21 

ampelomyces quisqualis 

ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ ΚΟΥΙΣΚΟΥΑΛΙΣ 
 +   12 0 

tebuconazole + trifloxystrobin 

ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ 
 +   2 35 

difenoconazole + cyflufenamid 

 ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ 
 +   2 21 

boscalid + kresoxim-methyl 

ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ + ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ 
 +   3 35 

sulphur (επίπαση ή βρέξιμο) 

ΘΕΙΑΦΙ  
 +   4 7 

metrafenone 

ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ 
 +   3 28 

laminarin 

ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ 
 +   10 __ 
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cyflufenamid 

ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ 
 +   2 21 

thiophanate-methyl (οινοποιήσιμα) 

ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ 
  +  1 35 

iprodione 

ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ 
  +  2 14 ή 21 (ανάλογα το σκεύασμα) 

boscalid 

ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ  
  +  1 28 

mepanipyrim 

ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ 
  +  1 21 

pyrimethanil 

ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΛ 
  +  3 35 

fenhexamid 

ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ 
  +  2 7 Επιτραπέζια 14 Οινοποιήσιμα 

fluazinam 

ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ 
  +  4 οινοπ. 1 επιτρ. 

21 Οινοποιήσιμα - Επιτραπέζια στην 

άνθηση 

fludioxonil 

ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΛ 
  +  1 έως 3 7 Επιτραπέζια - 21 Οινοποιήσιμα 

fludioxonil + cyprodinil 

ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΛ+ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΛ 
  +  1 7 Επιτραπέζια 21 Οινοποιήσιμα 

thiram (οινοποιήσιμα) 

ΘΕΙΡΑΜ  
  +  3 35 
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Πίνακας 29 Ομάδες δραστικών ουσιών για το αμπέλι σύμφωνα με τον F.R.A.C. για την εναλλαγή τους 

κατά τους ψεκασμούς και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑ 

ΑΖΟΧΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ, ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ, ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ, 

ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΚΡΕΖΟΧΙΜ ΜΕΘΥΛ 
1η 

ΣΑΙΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ, ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ, 

ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ, ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ 
2η 

ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ, ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ- Μ, ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ, ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ - Μ 3η 

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ 4η 

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ, ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ, ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ, ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ 5η 

ΦΟΖΕΤΥΛ - ΑΛ 6η 

ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ 7η 

ΖΟΞΑΜΙΝΤ 8η 

ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ, ΜΕΠΤΥΛΝΤΙΝΟΚΑΠ  9η 

ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΙΤ  10η 

ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ 11η 

ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΛ  12η 

ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ 13η 

ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ, ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ 14η 

ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ 15η 

ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ, ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΛ, ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΛ 16η 

ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ 17η 

ΚΙΝΟΞΥΦΕΝ, ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ 18η 

Οι δραστικές ουσίες ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ ΚΟΥΣΚΟΥΑΛΙΣ (βιολογικό), ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ, 

ΧΑΛΚΟΣ, ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ, ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ, ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ, ΘΕΙΑΦΙ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΜΑΝΕΜΠ, 

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΜΕΤΙΡΑΜ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΦΟΛΠΕΤ, παρουσιάζουν το μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας και μπορούν να εναλλάσονται μεταξύ τους και με άλλες ομάδες για την ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 

στην ετικέτα. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.  
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Επισημάνσεις και προβλήματα 

Η φυτοπροστασία του αμπελιού στην περιοχή αντιμετωπίζει περιορισμένα και 

αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Όμως, ο αμπελουργός της περιοχής δεν πρέπει να εφησυχάζει, 

βασιζόμενος στο δεδομένο ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη σημαντικών 

ασθενειών. Θα πρέπει να ενημερώνεται, να συνεργάζεται με τους γεωπόνους του Δήμου και 

τους ιδιώτες, ιδιαίτερα οι νέοι αμπελουργοί που πιθανά να μην έχουν τις εμπειρίες από 

επιδημικές εκδηλώσεις ασθενειών όταν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Παρά 

ταύτα, αξιοσημείωτη είναι η απουσία ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισης των 

εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού. Η υπηρεσία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αν και 

αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό αλλά και έγκαιρης 

και επαρκούς χρηματοδότησης αντεπεξέρχεται με επιτυχία το έργο που της αναλογεί έχοντας 

αποκτήσει την εμπιστοσύνη των παραγωγών. Απαραίτητη κρίνεται η έγκαιρη μελέτη της 

βιολογίας των νέων εχθρών και φυτοπαθογόνων που εμφανίζονται στις καλλιέργειες και η 

ταχεία αξιοποίηση των αποτελέσματα των στην αντιμετώπισή τους. Τα ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης καλύπτουν τον τομέα της φυτοπροστασίας του αμπελιού 

με επιτυχία. Αυτό που συνήθως λείπει είναι η απαιτούμενη χρηματοδότηση μικρών μεν 

ολοκληρωμένων δε ερευνητικών εργασιών στον κατάλληλο χρόνο. Δυστυχώς οι 

επισημάνσεις και οι προτάσεις που έγιναν από προηγούμενες μελέτες σχετικά με τα 

προβλήματα και τις προοπτικές της αμπελουργίας στην Κρήτη στον τομέα της 

φυτοπροστασίας, υλοποιήθηκαν σε πολύ μικρό ποσοστό.  

2.5.3 Προτάσεις 

Για την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού, η εφαρμογή των 

σύγχρονων μεθόδων που βασίζονται στις αρχές της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης αποτελεί 

μονόδρομο. Η καλλιέργεια του αμπελιού με τις δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν στη περιοχή και στην Κρήτη προσφέρεται για ένα τέτοιο εγχείρημα, αφού τα 

κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι αυτά που προκύπτουν από την ευδεμίδα και το 

ωίδιο και τα οποία πρέπει όχι να αντιμετωπιστούν, αλλά να βελτιωθούν ως προς την 

αντιμετώπισή τους. Σήμερα, η επιτυχής διαχείριση των εχθρών και ασθενειών στους 

σύγχρονους εμπορικούς αμπελώνες, βασίζεται στη βασική γνώση και στη κατανόηση: 

 Της βιολογίας του αμπελιού και τις χρονικές περιόδους ανάπτυξης.  
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 Της βιολογίας και του βιολογικού κύκλου των εντόμων, των παθογόνων και των 

ζιζανίων που αναπτύσσονται στον αμπελώνα. 

 Των κλιματολογικών συνθηκών που ευνοούν τους εχθρούς και τα παθογόνα 

 Της ευαισθησίας – ευπάθειας των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπέλου στα έντομα, 

τα παθογόνα και τα φυτοφάρμακα. 

 Των καλλιεργητικών, βιολογικών και χημικών στρατηγικών που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

Ο αμπελουργός είναι εκείνος που θα πρέπει να τα γνωρίζει και να τα διαχειρίζεται, με στόχο 

και σκοπό μια ποιοτική και βιώσιμη παραγωγή. 

Σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτό καλούνται να παίξουν τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της Κρήτης, τα οποία έχουν ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην μελέτη και επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με τη φυτοπροστασία του αμπελιού είτε μέσω των 

ερευνητικών προγραμμάτων είτε με την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης των παθογόνων και 

εχθρών. Η στελέχωση και ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού για έρευνα σε θέματα 

διάγνωσης, βιολογίας και επιδημιολογίας των εχθρών και των παθογόνων του αμπελιού με 

έμφαση στις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνθήκες αλλά και της κατεύθυνσης της παραγωγής 

(επιτραπέζια, οινοποίηση, σταφιδοποίηση – βιολογική, ολοκληρωμένη διαχείριση) είναι 

επιβεβλημένη.  

Έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση 

και ανάπτυξη του αυτόματου μετεωρολογικού δικτύου και ενίσχυση με εκπαιδευμένο 

επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, της υπηρεσίας Γεωργικών Προειδοποιήσεων του 

Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. 

Επικαιροποίηση των προτάσεων που έγιναν από προηγούμενες μελέτες, για άλλες περιοχές 

της Κρήτης και οι περισσότερες από τις οποίες είναι ακόμη σε ισχύ, παρά τα χρόνια που 

παρήλθαν, και είναι συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της αμπελουργίας και στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Σητείας. 

Εκπαίδευση των γεωπόνων συμβούλων και του αμπελοκαλλιεργητή στις σύγχρονες τάσεις 

της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που προσβλέπει με ίδιο πνεύμα και την ίδια 

ευαισθησία όχι μόνο στην αντιμετώπιση του παθογόνου ή του εχθρού αλλά και στην 

προστασία του ίδιου του αμπελοκαλλιεργητή, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, 

εντασσόμενη και η ίδια στο γενικότερο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της 

αμπελοκαλλιέργειας. Η προσπάθεια πρέπει να κατευθυνθεί στην αλλαγή της νοοτροπίας 
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όλων όσων εμπλέκονται ή συμμετέχουν στην διαδικασία παραγωγής των αμπελοοινικών 

προϊόντων του. Η προσαρμογή των εφαρμοστέων πρωτόκολλων στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

είναι το λιγότερο που απομένει να γίνει. 
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2.6 Η βιοκαλλιέργεια της ελιάς 

2.6.1 Ο Ευρωπαϊκος Κανονισμός 834/2007 (πρώην 2092/91), περί βιολογικού 

τρόπου παραγωγής και η διαδικασία έλεγχου και πιστοποίησης των βιολογικών 

προϊόντων 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός της βιολογικής γεωργίας παρά τις 

προσπάθειες πολλών ανθρώπων. 

Κάποιοι την όρισαν ως τη γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα, άλλοι ως τη γεωργία 

με λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, άλλοι ακόμη ως τη γεωργία του παρελθόντος και 

άλλοι του μέλλοντος. Κάποιοι άλλοι της προσέδωσαν ταξικά χαρακτηριστικά, ορίζοντάς την 

ως τη γεωργία των πλουσίων.  

Η δυσκολία να δοθεί ένας ορισμός αποδεκτός από όλους, και η διάσταση απόψεων που 

παρατηρείται, οφείλεται και στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους 

που προσπαθούν να την ορίσουν, είναι συνήθως ξένοι και μακριά από το πνεύμα της 

βιολογικής γεωργίας. 

Πράγματι, είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός με λίγες λέξεις για πολλές από τις 

ανθρώπινες και παραγωγικές δραστηριότητες, πόσο μάλλον για τη βιολογική γεωργία, ένα 

σύστημα παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, νέο, 

πρωτοπόρο, δυναμικό, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή.  

Η βιολογική γεωργία είναι ο μοναδικός τρόπος παραγωγής αγροτικών προϊόντων, για 

τον οποίο υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. 

Πράγματι, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2092 της 24ης Ιουνίου 1991, με υποχρεωτική 

εφαρμογή σε όλες τις χώρες-μέλη, και στη χώρα μας από το 1993, είναι εκείνος ο οποίος 

ρυθμίζει τις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, μεταποίησης, 

τυποποίησης, συσκευασίας, εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας μέχρι τον τελικό 

καταναλωτή των βιολογικών προϊόντων.  

Αποτελεί δηλαδή ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και της διαφάνειας σε όλα τα 

στάδια, από το χωράφι μέχρι το τελικό σημείο πώλησης του προϊόντος . 

Σκοπός του Κανονισμού 2092/91 «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής»: 

 1. Η προστασία του περιβάλλοντος από τα συνθετικά χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα 

και ορμόνες η χρήση των οποίων προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και 
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επιφανειακά νερά ,στον αέρα , το έδαφος και σε όλους τους φυτικούς και ζωικούς 

οργανισμούς που σε αυτό διαβιούν.  

2. H προστασία των καταναλωτών. Υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός καταναλωτών στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας, ο οποίος επιθυμεί να καταναλώνει είδη 

διατροφής που να έχουν παραχθεί, αφ’ ενός χωρίς τη χρήση συνθετικών χημικών 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και αφ’ ετέρου με διαδικασίες φιλικές προς το 

περιβάλλον και τους εργαζόμενους, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους είτε για 

μισθωτούς. 

3. Η προστασία των βιοκαλλιεργητών, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό άλλων 

παραγωγών, οι οποίοι αφήνουν να εννοηθεί στους καταναλωτέςότι τα προϊόντα τους έχουν 

παραχθεί με βιολογικό τρόπο, ενώ δεν είναι έτσι. Και αυτό γιατί τα βιολογικά προϊόντα  

παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και πωλούνται σε υψηλότερες τιμές. Επιπλέον, ο 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός παροτρύνει, και οικονομικά, τον παραγωγό-βιοκαλλιεργητή να 

δραστηριοποιηθεί ατομικά ή συλλογικά, εκτός από την παραγωγή, στη μεταποίηση, 

τυποποίηση και διάθεση των προϊόντων του ως επωνύμων στην αγορά . 

Ο Ευρωπαίος νομοθέτης γνωρίζοντας ότι η άσκηση της γεωργίας πρέπει να διασφαλίζει 

ικανοποιητικό εισόδημα και αξιοπρεπή διαβίωση σε όσους επιθυμούν να παράγουν σύμφωνα 

με το «βιολογικό τρόπο παραγωγής», θέτει στη διάθεση των βιοκαλλιεργητών ένα σημαντικό 

αριθμό προϊόντων θρέψης, με τα οποία ο βιοκαλλιεργητής μπορεί να πραγματοποιήσει 

επιτυχώς τη λίπανση των καλλιεργειών του και ταυτόχρονα να διατηρήσει και να βελτιώσει 

τη γονιμότητα των εδαφών του. 

Για τον έλεγχο των εντόμων και ασθενειών, ο Κανονισμός επιτρέπει τη χρήση πολυάριθμων 

σκευασμάτων ικανών να προστατεύσουν τις καλλιέργειές, σε συνδυασμό και με τις 

καλλιεργητικές πρακτικές, χωρίς να επιβαρύνουν με χημικές ουσίες τα προϊόντα και να 

διαταράξουν τις οικολογικές ισορροπίες της περιοχής. 

Τα σκευάσματα για τη λίπανση και τη φυτοπροστασία που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

στη βιολογική γεωργία, είναι φυτικής, ζωικής και φυσικής προέλευσης τα οποία σε σύγκριση 

με εκείνα της συμβατικής γεωργίας επιβαρύνουν ελάχιστα ή και καθόλου το περιβάλλον και 

δεν αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα. 

Άρα εκείνο το οποίο υποστηρίζεται από πολλούς, ότι στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιούνται προϊόντα για τη θρέψη-λίπανση και τη φυτοπροστασία είναι απόλυτα 

ανακριβές.  
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Ο Κανονισμός «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής» προτρέπει επίσης τους βιοκαλλιεργητές 

να εφαρμόσουν όλες εκείνες τις καλλιεργητικές πρακτικές (χλωρή λίπανση, συχνή χρήση 

κοπριάς, ήπια κατεργασία εδάφους, σωστές αποστάσεις φύτευσης, κλαδέματα κ.α.) οι 

οποίες καθιστούν τα φυτά ανθεκτικότερα στα έντομα και τις ασθένειες και ταυτόχρονα 

αυξάνουν τη γονιμότητα και παραγωγικότητα των εδαφών.  

Ένα άλλο εξ’ ίσου σημαντικό κομμάτι, ίσως το σημαντικότερο του Κανονισμού, είναι ο 

έλεγχος της παραγωγικής και μεταποιητικής διαδικασίας όπως και της εμπορικής διαδρομής 

των προϊόντων μέχρι τον τελικό καταναλωτή.  

Ο Κανονισμός προβλέπει σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς οι οποίοι θα διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή του και ταυτόχρονα θα 

παρέχουν στους καταναλωτές όλες εκείνες τις εγγυήσεις ότι τα προϊόντα με την ένδειξη 

«βιολογικό» ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του.  

Η εφαρμογή του Κανονισμού στις χώρες της Ε.Ε. έχει ανατεθεί σε ιδιωτικούς 

Πιστοποιητικούς φορείς εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Γεωργίας, διαπιστευμένους 

κατά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45.011 και υπό την επίβλεψη του Εθνικού Συμβουλίου 

Διαπίστευσης.  

Μόνο σε συνεργασία με ένα από αυτούς, ο παραγωγός μπορεί να ξεκινήσει τη μετατροπή 

των καλλιεργειών από συμβατικές σε βιολογικές. 

Δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και την έναρξη συνεργασίας με τον 

πιστοποιητικό φορέα, ξεκινούν όλες εκείνες οι ελεγκτικές διαδικασίες που σκοπό έχουν να 

διασφαλίσουν την προέλευση, την ποιότητα και την επωνυμία των παραγόμενων προϊόντων.  

Το πρώτο βήμα της ελεγκτικής διαδικασίας είναι η λεγόμενη «αρχική επίσκεψη ελέγχου» 

από το Γεωπόνο-ελεγκτή του πιστοποιητικού φορέα. Κατά τη διάρκεια της γίνεται αναλυτική 

καταγραφή των αγροτεμαχίων και έλεγχος των εγγράφων που τεκμηριώνουν το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς τους. 

Επίσης, καταγράφεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι παραγόμενες 

ποσότητες και οι τρόποι εμπορίας τους. 

Ταυτόχρονα, ο παραγωγός ενημερώνεται για τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του, το 

χρόνο ο οποίος απαιτείται για την πιστοποίηση των καλλιεργειών, τους τρόπους προστασίας 

της καλλιέργειας από τις δραστηριότητες των γειτόνων, τη διαδικασία χορήγησης των 
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πιστοποιητικών, τις νόμιμες χρήσεις τους καθώς και τους τρόπους εμπορίας των βιολογικών 

προϊόντων. 

Μετά την «αρχική επίσκεψη ελέγχου» και την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ο 

Πιστοποιητικός φορέας θα ορίσει τις προϋποθέσεις τις οποίες ο παραγωγός πρέπει να 

εκπληρώσει ώστε μετά το πρώτο δωδεκάμηνο, και μετά τις επιτόπιες προγραμματισμένες ή 

αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου στα αγροτεμάχια και τις εγκαταστάσεις του, να ξεκινήσει 

η διαδικασία πιστοποίησης της καλλιέργειας και των παραγομένων προϊόντων. 

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να συνοδεύσει το 

Γεωπόνο-ελεγκτή στα αγροτεμάχιά του, ώστε ο ελεγκτής να διαπιστώσει και να ενημερωθεί 

για τις καλλιεργητικές εργασίες που έχουν γίνει και να προβεί σε εκτίμηση της αναμενόμενης 

παραγωγής. 

Εκτός από τα αγροτεμάχια ελέγχεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι αποθηκευτικοί χώροι 

και ημερολόγια εργασιών και εισροών. 

Στα ημερολόγια εργασιών, ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να καταγράφει όλες τις 

καλλιεργητικές εργασίες (κλάδεμα, άρδευση, λίπανση, κ.α.) και να καταχωρεί τα 

παραστατικά αγοράς των εφοδίων και πώλησης των προϊόντων. 

Οι διαπιστώσεις του ελεγκτή όπως και οι απαντήσεις του παραγωγού καταγράφονται σε 

ειδικό έντυπο, το οποίο συνυπογράφεται και αποστέλλεται για αξιολόγηση στον 

Πιστοποιητικό φορέα. 

Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί παράβαση του Κανονισμού π.χ. χρήση μη 

επιτρεπόμενων σκευασμάτων, ελλιπείς καλλιεργητικές φροντίδες, μη τήρηση βιβλίων κ.λπ., 

συμπληρώνεται παρουσία του παραγωγού, ειδικό έντυπο στο όποίο γίνεται αναλυτική 

περιγραφή της παράβασης και αποστέλλεται στην επιτροπή κυρώσεων του Πιστοποιητικού 

φορέα. 

Παρομοίως, σε περίπτωση δημιουργίας υπονοιών, π.χ. για χρήση απαγορευμένων 

σκευασμάτων, ο ελεγκτής, σε συνεννόηση με το τμήμα χημικών αναλύσεων του 

Πιστοποιητικού φορέα πραγματοποιεί δειγματοληψία ζιζανίων, εδάφους, φύλλων ή 

καρπών τα οποία και αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, για χημική ανάλυση και 

αναζήτηση μη επιτρεπόμενων από τον Κανονισμό ουσιών. 

Η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται και στα παραγόμενα προϊόντα, ιδιαίτερα αν ο παραγωγός 

επιθυμεί να διακινηθούν ως πιστοποιημένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. Σε αυτή την 
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περίπτωση πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία στο τελικό προϊόν, ακολουθεί 

χημικός έλεγχος και μόνο εάν αυτό προκύψει πλήρως απαλλαγμένο από υπολείμματα 

απαγορευμένων ουσιών θα πιστοποιηθεί ως προϊόν βιολογικής γεωργίας. 

2.6.2 Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις 

1. Οι δειγματοληψίες και οι χημικές αναλύσεις, στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων, 

γίνονται πριν κυκλοφορήσουν τα προϊόντα στην αγορά. 

2. Δειγματοληψίες και αναλύσεις γίνονται σε όλα τα στάδια του παραγωγικού κύκλου 

(σπορόφυτα, φύλλα, βλαστοί, καρποί ) και όχι μόνο μετά την συγκομιδή. 

3. Μόνο εάν τα προϊόντα προκύψουν πλήρως απαλλαγμένα από υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων, θα εφοδιαστούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να κυκλοφορήσουν 

στην αγορά.  

Οι παραγωγοί στα προϊόντα των οποίων βρέθηκαν χημικά υπολείμματα, δεν δικαιούνται 

πιστοποιητικό «βιολογικότητας» και εμπορίας για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία και 

δεν πωλούνται σαν βιολογικά. 

Στο θέμα λοιπόν, της προέλευσης, ποιότητας και ασφάλειας των βιολογικών προϊόντων 

εμπλέκονται:  

1. Οι Πιστοποιητικοί φορείς οι οποίοι υποχρεούνται να διασφαλίζουν την αυστηρή 

τήρηση του Κανονισμού για όλη την παραγωγική , μεταποιητική και εμπορική διαδικασία. 

2. Οι Ελεγκτικές αρχές ( ΕΦΕΤ. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κ.λ.π.) οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν, 

με συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι 

πράγματι βιολογικά και όχι να «βαφτίζονται» έτσι από τους πωλητές. 

3. Ο καταναλωτής, ο οποίος πρέπει να είναι ενήμερος, ότι τα προϊόντα βιολογικής 

γεωργίας είτε διακινούνται συσκευασμένα είτε χύδην πρέπει να συνοδεύονται πάντα από 

πιστοποιητικό του φορέα Πιστοποίησης. 

Στην ετικέτα των συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός 

των άλλων, τα πλήρη στοιχεία του βιοκαλλιεργητή- παραγωγού και του Πιστοποιητικού 

φορέα.  

Η εμπορία μη συσκευασμένων (χύδην),επιτρέπεται από καταστήματα που διακινούν μόνο 

βιολογικά προϊόντα, ή από τον ίδιο το βιοκαλλιεργητή-παραγωγό, στο κτήμα του ή τη λαϊκή 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 150 από 384 

αγορά, και μόνο εάν είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο πιστοποιητικό για τη συγκεκριμένη 

ποσότητα προϊόντος. 

Είναι σοβαρό το πρόβλημα με τα λεγόμενα «ψευδοβιολογικά» προϊόντα, κυρίως 

κηπευτικά, τα οποία έχουν κατακλύσει τα οπωροπωλεία και τις λαϊκές αγορές. Πρόκειται για 

προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραδοσιακά, ιδιοπαραγωγής κ.λπ. αλλά όχι 

βιολογικής γεωργίας. 

Είναι, λοιπόν, υποχρέωση κυρίως των κρατικών υπηρεσιών αλλά και των καταναλωτών να 

διασφαλίσουν έντιμες συνθήκες ανταγωνισμού, την καταξίωση και την ομαλή πορεία των 

βιολογικών προϊόντων στην αγορά. 

Η βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το 1991. Στο τέλος του 2010 

καλλιεργούνταν 70 περίπου εκατ. στρέμματα, δηλ. το 4% της καλλιεργήσιμης έκτασης 

της, από 180.000 παραγωγούς. Στη χώρα μας, την ίδια περίοδο, η βιολογικά 

καλλιεργούμενη έκταση ήταν 3.022.560 στρ., δηλ το 3.29% της αγροτικής έκτασης, από 

23.900 παραγωγούς. Στην Κρήτη ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών –βιοκτηνοτρόφων και 

μεταποιητών υπερβαίνουν τις 2000. 

Το 40%, περίπου της βιοκαλλιεργούμενης έκτασης στη χώρα μας είναι ελιά και οινάμπελο. 

Παρά τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες του νησιού και της χώρας μας για τη βιολογική 

γεωργία, η ταχύτητα εξέλιξης της φαίνεται να είναι μικρότερη από τις αντικειμενικές 

δυνατότητες που υπάρχουν και τα πρώτα αποτελέσματα άρχισαν ήδη να φαίνονται στο 

επίπεδο καταστημάτων λιανικής πώλησης, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται με γοργούς 

ρυθμούς, ενώ ο αριθμός αλλά και οι ποσότητες των εγχώριων προϊόντων που σε αυτά 

διακινούνται συνεχώς μειώνονται. 

Τα συσκευασμένα προϊόντα, όπως άλευρα, ζυμαρικά, παιδικές τροφές, κατεψυγμένα, 

συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά κ.α. τα περισσότερα είναι πλέον εισαγωγής, ενώ 

η εγχώρια προσφορά σε νωπά προϊόντα (κηπευτικά, πατάτες και φρούτα) είναι πολύ 

μικρότερη από την εσωτερική ζήτηση. 

Η βιολογική γεωργία μπορεί να αποτελέσει έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών του νησιού και της χώρα μας, όπως έχει γίνει σε γειτονικές Ευρωπαϊκές χώρες, 

όπου πολλές φορές με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκίνησε η διάδοση της ιδέας 

της βιολογικής γεωργίας.  
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού όπως και οι Συνεταιριστικές οργανώσεις, με τη 

βοήθεια των Γεωτεχνικών τους μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

καταρτίζοντας και προσφέροντας την αρχική τεχνική υποστήριξη σε κάποιους ανθρώπους, οι 

οποίοι θα είχαν το μεράκι και τα προσόντα να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το νέο και 

πρωτοποριακό τρόπο παραγωγής αγροτικών προϊόντων που σέβεται το περιβάλλον και τις 

μελλοντικές γενιές. 

2.6.3 Βιολογική καλλιέργεια ελιάς 

Στην Ελλάδα, το 2011, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βιοκαλλιεργούνταν 2.130.000 στρέμματα από 22.080 παραγωγούς. 

Από αυτά, τα 520.000 στρ. ήταν καλλιέργεια ελιάς δηλ., το 25% της συνολικής έκτασης. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών των ελαιώνων βρίσκεται στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και τη 

Λέσβο. 

Το ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο, λόγω των εξαίρετων κλιματολογικών συνθηκών της 

χώρας μας, της μακραίωνης παράδοσης στην καλλιέργεια της ελιάς και της άριστης 

τεχνογνωσίας σχετικά με τη βιολογική καλλιέργεια της, συγκαταλέγεται στα κορυφαία 

παγκοσμίως, και εξάγεται στο μεγαλύτερο μέρος του. 

2.6.4 Κανόνες παραγωγής βιολογικού ελαιόλαδου 

2.6.4.1  Συνεργασία με πιστοποιητικό φορέα 

O φορέας με τον οποίο θα συνεργαστεί ο παραγωγός, για την πιστοποίηση της καλλιέργειας 

του, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από το Υπουργείο Γεωργίας και διαπιστευμένος κατά 

το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45.011.  

Η καταλληλότερη περίοδος του έτους για το ξεκίνημα της βιολογικής καλλιέργειας στην ελιά 

και τη συνεργασία με πιστοποιητικό φορέα, είναι λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής. 

2.6.4.2  Εγγραφή στο Μητρώο βιοκαλλιεργητών 

 Εγγραφή στο «Μητρώο» της τοπικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Υποβολή αιτήματος για ένταξη στα ειδικά καθεστώτα οικονομικών ενισχύσεων: 

Κανονισμός 1257/99 και «πριμ ποιότητος». Oι παραπάνω οικονομικές ενισχύσεις 
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δίδονται ως επιβράβευση της προσπάθειας που καταβάλλουν οι βιοκαλλιεργητές για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων 

χημικών υπολειμμάτων.  

2.6.4.3  Καλή γνώση του χρόνου μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική 

ελαιοκαλλιέργεια 

Ο απαιτούμενος χρόνος μετάβασης, από τη συμβατική ελαιοκαλλιέργεια και παραγωγή 

ελαιολάδου, στη βιολογική ελαιοκαλλιέργεια και παραγωγή είναι12+24 = 36 μήνες από την 

ημέρα έναρξης συνεργασίας με τον πιστοποιητικό φορέα.  

 Το πρώτο δωδεκάμηνο-καθεστώς ελέγχου-ο παραγωγός βιοκαλλιεργεί μεν τον ελαιώνα 

του, το παραγόμενο, όμως, ελαιόλαδο δεν πιστοποιείται ως βιολογικό. 

 Τους υπόλοιπους εικοσιτέσσερις μήνες -μεταβατικό στάδιο- ο παραγωγός συνεχίζει να 

βιοκαλλιεργεί τον ελαιώνα του και το ελαιόλαδο του θα πιστοποιηθεί ως «προϊόν 

βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο». 

 Μόνο μετά τη συμπλήρωση των 36 μηνών, το ελαιόλαδο θα πιστοποιηθεί ως «προϊόν 

βιολογικής γεωργίας». 

2.6.4.4  Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που διατηρούν και αυξάνουν τη 

γονιμότητα του εδάφους 

 Χλωρή λίπανση: σπορά μείγματος ψυχανθών – δημητριακών και ανοιξιάτικο 

παράχωμα της φυτικής μάζας ή κοπή της για δημιουργία τάπητα εδαφοκάλυψης. Η 

καταλληλότερη εποχή για τη σπορά του μείγματος (βίκος 80% και κριθάρι ή βρώμη 

20%) είναι αμέσως μετά τα πρωτοβρόχια και μέχρι τέλος του έτους. 

 Η κοπή ή το παράχωμα των φυτών της χλωρής λίπανσης γίνεται την άνοιξη, και 

συγκεκριμένα στην αρχή της άνθισης του βίκου 

 Η χλωρή λίπανση καλό είναι να γίνεται κάθε 2-3 χρόνια, κυρίως, σε χρονιές χωρίς 

παραγωγή και σε συνδυασμό με άλλες καλλιεργητικές εργασίες (π.χ. το φθινόπωρο με 

τη σπορά του μείγματος μπορεί να γίνει η προσθήκη κοπριάς ή λιπασμάτων, ενώ την 

άνοιξη η κοπή ή το παράχωμα των φυτών να συνδυάζεται με τη διαχείριση των 

υπολειμμάτων του κλαδέματος). 

 Αξιοποίηση και όχι κάψιμο των υπολειμμάτων του κλαδέματος. 
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Tα υπολείμματα του κλαδέματος αποτελούν πολύτιμη πηγή οργανικής ουσίας, την οποία ο 

παραγωγός πρέπει να εκμεταλλευτεί για να αυξήσει τη γονιμότητα του εδάφους. Μετά την 

απομάκρυνση του ξύλου για καύση, τα εναπομείναντα υπολείμματα τεμαχίζονται με 

καταστροφέα, θρυμματιστή ή φρέζα και αφήνονται ή ενσωματώνονται στο έδαφος. Καλό 

είναι η διαχείριση των υπολειμμάτων να γίνεται σε συνδυασμό με την κοπή ή το παράχωμα 

των φυτών της χλωρής λίπανσης και την καταπολέμηση των ζιζανίων. 

 Η περιοδική χρήση κοπριάς, ζωικής ή φυτικής προέλευσης, είναι καθοριστικός 

παράγοντας επιτυχίας στη βιολογική γεωργία. Η ποσότητα κοπριάς, ανά παραγωγικό 

δέντρο, είναι τουλάχιστον 20-30 λίτρα κάθε δύο χρόνια. Η καταλληλότερη εποχή 

προσθήκης της κοπριάς είναι το φθινόπωρο και ο διασκορπισμός της να είναι 

ομοιόμορφος κάτω από την κόμη των δέντρων.  

 Στους ελαιώνες που οργώνονται, το όργωμα πρέπει να είναι επιφανειακό και να 

αποφεύγεται, κατά το δυνατόν η χρήση φρέζας. 

 Ως προς τις θρεπτικές απαιτήσεις, το ελαιόδεντρο έχει ανάγκη από μεγάλη ποσότητα 

αζώτου και καλίου, ενώ έχει μικρότερη από φώσφορο, μαγνήσιο, ασβέστιο και βόριο. 

Το άζωτο πρέπει να χορηγείται ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα ανά 2-3 χρόνια. Σε 

περίπτωση αγοράς προϊόντων θρέψης, αυτά πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη 

βιολογική γεωργία και βέβαια να τοποθετούνται στην ώρα τους (τέλος Νοεμβρίου-

αρχή Δεκεμβρίου για το κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, βόριο και φώσφορο, ενώ για το 

άζωτο τέλος χειμώνα-αρχή άνοιξης). 

 Η άρδευση σε αρκετές ελαιοκομικές περιοχές της χώρας δεν είναι απαραίτητη, επειδή 

οι βροχοπτώσεις είναι επαρκείς για τις ανάγκες των δέντρων. Σε άλλες περιοχές 

συνηθίζεται ή είναι απαραίτητη η θερινή άρδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 

γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε:  

 Να συμπίπτει με τις πραγματικές ανάγκες των δέντρων και να ξεκινά όσο το 

δυνατόν οψιμότερα. 

 Να μην ευνοεί την υπερβολική και πυκνή βλάστηση, η οποία δημιουργεί 

κατάλληλες συνθήκες για την εγκατάσταση επιζήμιων εντόμων και 

παθογόνων. 

 Να μην περιορίζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.  

 Να μην παρασύρει σε βάθος πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία. 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 154 από 384 

 Να μην σπαταλά νερό, το οποίο για τις παραμεσόγειες χώρες είναι ο 

κυριότερος παράγοντας παραγωγής. 

 Τα Ζιζάνια πρέπει να αφήνονται να αυξηθούν ελεύθερα κατά τη φθινοπωρινή – 

χειμωνιάτικη περίοδο, ώστε να προστατεύουν το έδαφος από την διάβρωση. Η 

αντιμετώπιση τους γίνεται με το όργωμα, τη χορτοκοπή ή τη χρήση καταστροφέα. 

2.6.4.5  Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που αυξάνουν την ανθεκτικότητα σε 

έντομα και ασθένειες 

 Όλες οι καλλιεργητικές πρακτικές που αυξάνουν τη γονιμότητα των εδαφών 

καθιστούν τα δέντρα ανθεκτικότερα σε έντομα και ασθένειες. 

 Η δημιουργία και διατήρηση φυτικών φρακτών, ξερολιθιών, πρανών με βλάστηση και 

ακαλλιέργητων λωρίδων, μέσα ή στα όρια του ελαιώνα, λειτουργούν ως καταφύγια 

ωφέλιμων οργανισμών (εντόμων, πουλιών, ερπετών κ.α.), συγκρατούν το νερό της 

βροχής και εμποδίζουν τη διάβρωση των εδαφών. 

 Ο κλαδοκάθαρος και το κλάδεμα θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας ενός 

ελαιώνα. 

 Μια παλιά κρητική παροιμία αναφέρει: 

«Όταν ο γεωργός ρώτησε την ελιά, τι χρειάζεται για να παράγει πολύ καρπό, εκείνη του 

απάντησε: όταν με λιπαίνεις με παρακαλάς , όταν με ποτίζεις με ικετεύεις και όταν με 

κλαδεύεις με υποχρεώνεις». 

Ο ετήσιος κλαδοκάθαρος και το περιοδικό κλάδεμα ρυθμίζουν:  

 Την κατανάλωση νερού και θρεπτικών στοιχείων.  

 Την κατανομή της παραγωγής στο χρόνο (ρύθμιση παρενιαυτοφορίας). 

 Την ελαιοπεριεκτικότητα του ελαιοκάρπου. 

 Τις συνθήκες εγκατάστασης ή αποτροπής επιζήμιων εντόμων και παθογόνων. 

2.6.4.6  Καλή γνώση των εντόμων και ασθενειών του ελαιώνα 

1. Έντομα 

Διαχωρισμός σε έντομα μεγάλης, περιορισμένης ή εντοπισμένης οικονομικής σπουδαιότητας.  
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A . Έντομα μεγάλης οικονομικής σπουδαιότητας: 

δάκος, πυρηνοτρήτης, λεκάνιο. 

 Ο δάκος αποτελεί το σπουδαιότερο εχθρό της ελιάς. 

Η αντιμετώπιση-καταπολέμησή του, στη βιολογική γεωργία, γίνεται με τη μέθοδο της 

μαζικής παγίδευσης, η οποία έχει δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, χωρίς να μολύνει το 

περιβάλλον και χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο λάδι. Χρησιμοποιούνται παγίδες τύπου 

φακέλου ή τύπου Μc phail (Μακ φέιλ), οι οποίες αφού αναρτηθούν στα δέντρα, 

προσελκύουν μόνο το δάκο τον οποίο και θανατώνουν. 

 Ο πυρηνοτρήτης είναι σοβαρός εχθρός, ιδιαίτερα για τις μεγαλόκαρπες ποικιλίες και 

σε χρονιές με μειωμένη άνθιση – καρπόδεση. Είναι απαραίτητο να παρακολουθείται η 

εξέλιξή των πληθυσμών του, από τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και αν κριθεί 

απαραίτητο, να γίνει ψεκασμός κατά την άνθιση ή την αρχή της καρπόδεσης με ένα από 

τα πολυάριθμα σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας. 

  Το λεκάνιο μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό εχθρό, αν τα δέντρα δεν κλαδοκαθαρίζονται 

σωστά ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και ο ήλιος στο εσωτερικό της κόμης.  

B. Έντομα περιορισμένης ή εντοπισμένης οικονομικής σπουδαιότητας: 

Ασπιδωτός, Φιλλίπια, Παρλατόρια, Λευκασπίς, Πολλίνια , Υλεσίνος, Ρυγχίτης, 

Οτιόρυγχος, Φλοιοτρίβης Θρίπας, Μαργαρόνια, Βαμβακάδα κ.ά. 

Όλα τα παραπάνω έντομα, εάν διαπιστωθεί προσβολή, μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά, είτε με απλές καλλιεργητικές πρακτικές (π.χ. κλάδεμα) είτε με κάποιο 

από τα πολυάριθμα επιτρεπόμενα σκευάσματα ή με συνδυασμό και των δύο. 

2.Ασθένειες 

Διαχωρισμός των ασθενειών ανάλογα με το τμήμα του φυτού που προσβάλλουν και τη 

σπουδαιότητά τους. 

 Ασθένειες των ριζών και του ξύλου: 

Σηψηριζίες, Βερτιτσιλίωση, Καρκίνωση κ.ά.  

 Του φυλλώματος:  

Κυκλοκόνιο, Καπνιά κ.ά.  

 Των καρπών:  
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Ξεροβούλα, Γλοιοσπόριο κ.ά. 

Η αντιμετώπιση- καταπολέμηση των ασθενειών, όπως και των εντόμων, πρέπει να 

αποφασίζεται μετά από σχολαστικό έλεγχο της καλλιέργειας και βέβαια, συνδυάζοντας πάντα 

καλλιεργητικές πρακτικές ( κλάδεμα κ.α.) και φυτοπροστατευτικά προϊόντα η χρήση των 

όποιων να επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία. 

2.6.4.7  Συγκομιδή – ελαιοποίηση – αποθήκευση 

Σημαντική βαρύτητα στην παραγωγή υψηλής ποιότητας βιολογικού ελαιόλαδου αποτελούν η 

εποχή και ο τρόπος συγκομιδής του ελαιόκαρπου όπως και το σύνολο των μετασυλλεκτικών 

χειρισμών ( μεταφορά- αποθήκευση- άλεση ελαιόκαρπου, αποθήκευση ελαιόλαδου 

Α. Συγκομιδή ελαιόκαρπου 

 Η συγκομιδή σε ποικιλίες με ταυτόχρονη ωρίμανση του καρπού, π.χ. Κορωνέϊκη , 

πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. 

Κατά τη συγκομιδή η ταχύτητα ραβδισμού των μηχανημάτων να είναι χαμηλή και να 

μην μένει καρπός πάνω στα δέντρα. 

 Σε ποικιλίες με σταδιακή ωρίμανση, π.χ. Θρούμπα, Τσουνάτη, και συγκομιδή του 

καρπού από ελαιοδίκτυα: 

Η φθινοπωρινή καρπόπτωση να υποβοηθείται με ελαφρύ ραβδισμό, ώστε να πέφτει όλος ο 

προσβεβλημένος από δάκο ή άλλα έντομα ελαιόκαρπος. Τα «2-3 χέρια» της χειμερινής 

συγκομιδής να γίνονται σε μικρά χρονικά διαστήματα και η καρπόπτωση να υποβοηθείται 

από ελαφρύ ραβδισμό. Το «τελευταίο χέρι» να γίνεται όσον το δυνατό νωρίτερα και να μην 

αφήνεται ελαιόκαρπος πάνω στα δέντρα.  

Β. Μεταφορά ελαιόκαρπου και προσωρινή αποθήκευση  

 Ο συγκομισθείς ελαιόκαρπος να τοποθετείται σε καθαρά υφασμάτινα σακιά αραιής 

ύφανσης, κατάλληλα για τρόφιμα, ή σε πλαστικούς κλωβούς έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ο αερισμός του και να εμποδίζεται η ανάπτυξη μυκήτων μούχλας. . 

 Κατά τη μεταφορά τα σακιά πρέπει να τοποθετούνται όρθια το ένα δίπλα στο άλλο. 

 Τα αυτοκίνητα και οι πλατφόρμες των τρακτέρ να είναι καθαρές. 
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 Κατά την προσωρινή, μέχρι την έκθλιψη, αποθήκευση σε χώρο του παραγωγού ή στο 

ελαιουργείο, τα σακιά να τοποθετούνται όρθια, ανοικτά, σε χώρο δροσερό, σκιερό και 

αεριζόμενο. 

Γ. Επιλογή ελαιουργείου  

Το ελαιουργείο για την επεξεργασία βιολογικού ελαιόκαρπου πρέπει να γίνεται βάσει των 

παρακάτω προδιαγραφών: 

 Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό 834/2007 περί βιολογικής 

γεωργίας 

 Σε περιοχές παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ ( π.χ. Σητεία, Μεσσαρά, Κίσσαμος) είναι 

απαραίτητο το ISO 22.000 

 Συνθήκες υψηλής καθαριότητας  

 Όλα τα μηχανήματα να είναι από ανοξείδωτα υλικά 

 Η προσωρινή αποθήκευση του ελαιόκαρπου πρέπει να γίνεται σε εδικό χώρο (χωρικός 

διαχωρισμός) έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα ανάμιξης βιολογικού και 

συμβατικού ελαιόκαρπου. 

Δ. Επεξεργασία βιολογικού ελαιόκαρπου 

 Η επεξεργασία τουελαιόκαρπου πρέπει να γίνεται εντός 12- 24 ωρών, έτσι ώστε στο 

παραγόμενο ελαιόλαδο αφενός να μην αυξάνεται η οξύτητα και αφετέρου να 

διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα τα αρώματα και οι φαινόλες.  

 Πριν την άλεση πρέπει να γίνεται επιμελημένο πλύσιμο όλων των μηχανημάτων 

 Ο χρόνος μάλαξης της ελαιοζύμης, μετά το γέμισμα του μαλακτήρα, υπολογίζεται στα 

30 λεπτά και η θερμοκρασία της δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 28 - 30 βαθμούς 

Κελσίου. 

 Κατά τη φυγοκέντρηση η θερμοκρασία του νερού που προστίθεται για το διαχωρισμό 

του ελαιολάδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 27 βαθμούς. 

 Επειδή υπάρχει πάντα κίνδυνος επιμόλυνσης του βιολογικού ελαιολάδου από 

ελαιόλαδου προηγούμενων παραγωγών, που μένει στις σωληνώσεις του ελαιουργείου, 

καλό είναι τα πρώτα 10-20 λίτρα από την άλεση να τοποθετούνται χωριστά και να 

μην αναμειγνύονται με την υπόλοιπη ποσότητα.  
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Ε. Μεταφορά και αποθήκευση βιολογικού ελαιόλαδου 

 Η μεταφορά του βιολογικού ελαιόλαδου στην αποθήκη του παραγωγού να γίνεται σε 

δοχεία καθαρά και κατάλληλα για ελαιόλαδο (ανοξείδωτα ή λευκού παρθένου 

πλαστικού κ.α. ).  

 Το ελαιόλαδο πρέπει να αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές , καλά 

σφραγισμένες, εγκατεστημένες σε χώρο δροσερό, σκιερό, καλά αεριζόμενο, χωρίς 

δυσάρεστες οσμές ( μούχλα , καπνό, φυτοφάρμακα) ή οσμές από άλλα προϊόντα 

(πατάτες ,κρεμμύδια κ.α.) που μπορούν να απορροφηθούν από το ελαιόλαδο.  

 Η θερμοκρασία του χώρου όπου βρίσκονται οι δεξαμενές δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τους 23 βαθμούς Κελσίου.  

2.6.4.8  Τήρηση ημερολογίου εργασιών  

Ο πιστοποιητικός φορέας εφοδιάζει τον ελαιοπαραγωγό με ημερολόγιο εργασιών στο οποίο 

πρέπει να καταγράφονται: 

 Οι καλλιεργητικές εργασίες (λίπανση, όργωμα, κλαδέματα κ.α.). 

 Τα χρησιμοποιηθέντα εφόδια και τα παραστατικά αγοράς τους. 

 Η παραγωγή ανά ελαιοτεμάχιο όπως και συνολικά της εκμετάλλευσης .  

 Τα παραστατικά πώλησης του ελαιολάδου και τα πραγματοποιηθέντα έσοδα.  

 Στο ημερολόγιο λοιπόν, καταγράφεται όλο το οικονομικό και καλλιεργητικό ιστορικό 

του ελαιώνα, ώστε:  

 Ο ελαιοπαραγωγός να γνωρίζει τις καλλιεργητικές εργασίες του παρελθόντος και να 

είναι σε θέση να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα τους. 

 Να παρέμβει διορθωτικά όπου χρειάζεται. 

 Να γνωρίζει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα – έσοδα ανά έτος.  

 Να επιδειχθεί στον Γεωπόνο – ελεγκτή κατά τους ελέγχους και σε υπηρεσίες - 

καταναλωτές όταν αυτό ζητηθεί. 
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2.6.4.9  Αποδοχή των ελέγχων και συνεργασία με το Γεωπόνο – ελεγκτή 

Ο Κανονισμός 834/2007 προβλέπει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα 

διασφαλίσουν την σωστή εφαρμογή του. 

Κατά τους ελέγχους ο ελαιοπαραγωγός συνοδεύει το Γεωπόνο - ελεγκτή:  

 Στα ελαιοτεμάχια του, ώστε ο ελεγκτής να διαπιστώσει ή να ενημερωθεί από τον 

παραγωγό για τις καλλιεργητικές εργασίες και να προβεί σε εκτίμηση της 

αναμενόμενης παραγωγής. 

 Στους χώρους αποθήκευσης του ελαιολάδου και των εφοδίων της εκμετάλλευσης.  

Ο επιτόπιος έλεγχος στα ελαιοτεμάχια, η καλή και ειλικρινής συνεργασία ελεγκτή-

παραγωγού και η ορθή καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, είναι καθοριστικής 

σημασίας για την αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης, και για την αμοιβαία 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης, ανάμεσα στον ελαιοπαραγωγό και τον καταναλωτή, μέσω του 

πιστοποιητικού φορέα. 

2.6.4.10 Κατανάλωση και διάδοση βιολογικού ελαιολάδου 

 Καταναλώνουμε πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. 

 Προωθούμε τη διάδοση του στον περίγυρό μας και στο καταναλωτικό κοινό, 

εξηγώντας τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την παραγωγή ενός προϊόντος 

με εξαιρετικά υψηλή διατροφική αξία, απαλλαγμένου από χημικά υπολείμματα και 

μέσα από παραγωγικές διαδικασίες που σέβονται το περιβάλλον και τις μελλοντικές 

γενιές. 
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2.7 Στρατηγικές για την Προβολή και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων 

και Τροφίμων 

2.7.1 Οι Εξαγωγικές Επιδόσεις της Περιφέρειας Κρήτης   

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών έχει κυρίαρχη θέση στο εξαγωγικό εμπόριο της 

Περιφέρειας Κρήτης.  

Οι Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων είναι οι τρεις πρώτοι νομοί της Κρήτης, όσον 

αφορά τις εξαγωγές, συμμετέχοντας ο καθένας στις ελληνικές εξαγωγές για το 2006, με 

μερίδια 1,4%, 0,45% και 0,24% αντίστοιχα. 

Επιχειρώντας μια κλαδική ανάλυση των εξαγωγών της Κρήτης και ξεκινώντας από την 

περίοδο 2003-2006, παρατηρούμε ότι η μερίδα του λέοντος ανήκει στον κλάδο των 

τροφίμων με ποσοστό 66,64%, λόγω της υψηλής αύξησης που παρουσίασε το 2005 

(149,4%) και της συνέχειας αυτής της πορείας και το 2006, αν και με χαμηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης.  

Τη δεύτερη θέση κατέχει ο κλάδος των χημικών & πλαστικών με μερίδιο 15,76% και την 

τρίτη θέση ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης με 6,02%, καταγράφοντας μέση 

ετήσια αύξηση και στις δύο περιπτώσεις κατά 9,57% και 10,4% αντίστοιχα.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εξαγωγών της Κρήτης ανά χώρα, για την περίοδο 

2003-2006, παρατηρείται ότι η Ιταλία δεν διατηρεί πλέον το υψηλό ποσοστό του 2005 

(43,2% των εξαγωγών της Κρήτης), συνεχίζει ωστόσο να εμφανίζεται πρώτη στην σχετική 

κατάταξη καταλαμβάνοντας πλέον μερίδιο της τάξης του 35,36% για το 2006, με την ετήσια 

τάση να αυξάνεται οριακά (1,94%) σε αντίθεση με το 2005 που είχε παρατηρηθεί ετήσια 

αύξηση 387,3%. 

Δεύτερη θέση στην σχετική κατάταξη κατέχει η Γερμανία με μερίδιο 21,18%, 

παρουσιάζοντας αύξηση για το 2005 της τάξης του 11,85%. Ακολουθούν η Ισπανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρουμανία και η Ολλανδία με μερίδια 4,79%, 4,77%, 4,16% και 4,13% 

αντίστοιχα.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων την 

περίοδο 2007-2009 της Περιφέρειας Κρήτης, που αποδεικνύουν το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου τροφίμων του Νησιού, αν εξαιρέσουμε το ελαιόλαδο.  
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Πίνακας 30 Πορεία Εισαγωγών – Εξαγωγών Περιφέρειας Κρήτης 2007 - 2009 

7

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2007 84.277.091,00 42.663.141 2007 72.345.814,00 54.121.024

2008 101.877.851,00 52.409.386 2008 82.187.180,00 59.263.230

2009 63.526.785,00 32.554.458 2009 69.682.276,00 55.394.797

ΣΥΝΟΛΟ 249.681.727,00 127.626.985 ΣΥΝΟΛΟ 224.215.270,00 168.779.051

Κρήτη Περιφέρεια Εισαγωγής Τροφίμων!!! 
Πορεία Εισαγωγών-Εξαγωγών 2007-2009 (αξία σε €)

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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Πίνακας 31 Πορεία εξαγωγών – εισαγωγών λιπών / ελαίων & λοιπων προϊόντων διατροφής 2007 - 2009 

8

Η Πορεία Εξαγωγών – Εισαγωγών

Λιπών / Ελαίων & Λοιπών Προϊόντων Διατροφής
από την Κρήτη την περίοδο 2007 - 2009

Πηγή: ΕΣΥΕ

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

 Ο κύριος όγκος των εξαγωγών της Κρήτης προέρχεται από τον κλάδο των τροφίμων 

με ποσοστό 66,64%. 

 Η μερίδα του λέοντος των εξαγωγών κατευθύνεται προς την Ιταλία και ως γνωστόν 

περιλαμβάνει μη τυποποιημένο ελαιόλαδο, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται 

από την Ιταλική βιομηχανία τροφίμων. 

 Σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη σχετικά με την επάρκεια της Κρήτης σε 

προϊόντα διατροφής, η Περιφέρεια εισάγει τρόφιμα. 
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2.7.2 Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Κρήτης  

Έρευνες που αφορούν επιχειρήσεις της Κρήτης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των τροφίμων έχουν δείξει ότι: 

 Τη θέση των Αγροτικών Συνεταιρισμών που κυριάρχησαν την δεκαετία του ‘80 

στον χώρο των τροφίμων παίρνουν πλέον ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς και διεθνοποιούν τις δραστηριότητες 

τους. 

 Σημαντικό επίσης εύρημα θεωρούμε το συμπέρασμα, ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε τυποποίηση της παραγωγής, ακολουθώντας την 

Κοινοτική Νομοθεσία περί εξαγωγών οπωροκηπευτικών και λοιπών αγροτικών 

προϊόντων αλλά και τις απαιτήσεις των καταναλωτών που απαιτούν τυποποιημένα, 

πιστοποιημένα και ασφαλή τρόφιμα.  

 Οι Κρητικές επιχειρήσεις παρά την αρχική τους ολιγωρία σε θέματα της 

καθιέρωσης συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και της πιστοποίησης 

των διαδικασιών παραγωγής, προχωρούν πλέον με γοργούς ρυθμούς στην 

πιστοποίηση τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα οποία είναι απαραίτητα για 

τη συνέχιση και ανάπτυξη των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις, επιλέγουν την επέκταση τους στις αγορές του 

εξωτερικού με άμεση εξαγωγή, ενώ ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων προβαίνει 

σε εκχώρηση δικαιώματος διακίνησης σε τρίτους. Πρακτικές όπως η δημιουργία 

κοινοπραξιών, οι άμεσες επενδύσεις στην αγορά στόχο και οι πωλήσεις μέσω 

διαδικτύου δεν χρησιμοποιούνται καθόλου από τις επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των σταδίων (Bilkey, W.J., and Tesar, 1977, Cavusgil S, 1980, Reid 

S., 1981) που είναι η πλέον διαδεδομένη θεωρητική προσέγγιση στρατηγικής διεθνοποίησης, 

οι επιχειρήσεις που εξετάζουμε βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο διεθνοποίησης των 

δραστηριοτήτων τους, γεγονός που σημαίνει (σύμφωνα πάντα με την παραπάνω θεωρία) ότι 

οι επιχειρήσεις, παρόλο που αρκετές έχουν περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσία στις 

αγορές του εξωτερικού, δεν έχουν ακόμα αποκτήσει την απαραίτητη οργανωτική δομή και 

εμπειρία για να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια τα οποία χαρακτηρίζουν επιχειρήσεις με 

σταθερότερες βάσεις στις διεθνείς αγορές. 
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Επίσης οι επιχειρήσεις της Κρήτης δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται στις αγορές στόχους σε 

σχέση με ότι ισχύει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της χώρας, διότι ο μεγαλύτερος όγκος 

εξαγωγών κατευθύνεται προς τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, με πρωταγωνιστικό ρόλο να 

παίζουν οι αγορές της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας.  

Στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα αγοράς για το επιτραπέζιο σταφύλι και τη σταφίδα στις 

αγορές της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ρωσίας έδειξαν ότι:  

Α. Αναφορικά με τους Κρήτες εξαγωγείς οι προσωπικές συνεντεύξεις έδειξαν ότι υπάρχει 

σημαντική πίστη στην ποιοτική ανωτερότητα του προϊόντος, γεγονός που δεν επαληθεύεται 

από την πορεία των ελληνικών εξαγωγών σταφυλιών και σταφίδας.  

Από την ίδια διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων προκύπτει, επίσης, ότι οι εξαγωγείς 

αναγνωρίζουν δύο σημαντικότατες αδυναμίες: 

 Την έλλειψη τεχνογνωσίας σε θέματα εξαγωγών  

 Την ανεπαρκή οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Συνέπειες των παραπάνω είναι οι εξής: 

1. Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω ενδιαμέσων, γεγονός που αφενός 

επιβαρύνει τις τιμές και αφετέρου δεν επιτρέπει στις τοπικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των αγορών προς τις 

οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους. 

2. Αναποτελεσματική δομή κόστους παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων καθώς 

χάνονται ευκαιρίες αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση. 

3. Αδυναμία εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων με ποικιλίες που θα μπορούσαν να 

καλύψουν μέρος της ζήτησης που εκδηλώνεται στις χώρες ενδιαφέροντος εκτός της 

περιόδου από Ιούλιο έως Οκτώβριο. 
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Ένα άλλο θέμα που επίσης προκύπτει από τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων 

είναι η εμμονή των εξαγωγέων για έναν παρεμβατικό ρόλο του κράτους και η υποστήριξη της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας από το κράτος. Η εμμονή αυτή είναι ενδεικτική μιας 

φιλοσοφίας και νοοτροπίας που αναπτύχθηκε έντονα στη διάρκεια της τελευταίας 25ετίας και 

που αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας.  

Με πιο απλά λόγια, από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι 

εξαγωγείς βλέπουν τους εαυτούς τους πολύ περισσότερο ως αγρότες και λιγότερο, ή καθόλου, 

ως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.  

2.7.3 Συμπεράσματα & Προτάσεις  

Προκειμένου να αποφευχθούν θεωρητικές προσεγγίσεις οι οποίες θα ήταν δύσκολο να βρουν 

πρακτική εφαρμογή έχει επιλεγεί η πρόταση να έχει την μορφή μελέτης περίπτωσης (Case 

Study). Έτσι, επιλέχθηκε ως παράδειγμα η περίπτωση του επιτραπέζιου σταφυλιού που 

αποτελεί το κύριο εξαγώγιμο φρούτο της Περιφέρειας. 

Η συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να αποτελέσει πιλότο και για το σύνολο των προϊόντων 

της Κρήτης. 

Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν απο παλαιότερες μελέτες, τα συμπεράσματα που 

μπορούν να εξαχθούν προσδιορίζονται σε τρεις άξονες, βάσει του αναγκαίου χρόνου 

εφαρμογής / υλοποίησης και των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να συντελεστούν:  

 Μακροχρόνιου Χαρακτήρα,  

 Μεσοχρόνιου Χαρακτήρα 

 Βραχυχρόνιου Χαρακτήρα. 

2.7.3.1  Ενέργειες μακροχρόνιου χαρακτήρα (Χρονικός ορίζοντας 2013-2015) 

Οι άξονες γύρω από τους οποίους θα πρέπει να κινηθούν οι ενέργειες αυτές αφορούν: 

 Τον επαναπροσδιορισμό των αρχών και των αξιών (κουλτούρας) εκδήλωσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 Τον εξορθολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας 
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 Την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και διείσδυσης 

αγορών του εξωτερικού. 

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού και της διεθνοποίησης των αγορών, η 

παρουσία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, δεν μπορεί να έχει μέλλον, αν οι φορείς που 

παράγουν και προωθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν υιοθετήσουν μια ανάλογη 

επιχειρηματική κουλτούρα και δεν αναπτύξουν ταυτόχρονα τις απαραίτητες διοικητικές 

δεξιότητες. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται στο πλαίσιο αυτό είναι: 

1. Ενοποίηση των εμπορικών δυνατοτήτων, π.χ. με τη μορφή συνεργασιών των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, αφού η έννοια της συνεταιριστικής διοίκησης έχει 

δοκιμαστεί χωρίς επιτυχία στο παρελθόν.  

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να αναπτυχθούν οικονομίες κλίμακας, ιδίως στο 

κομμάτι της εμπορίας, όπως για παράδειγμα η μείωση του κόστους μεταφοράς, ο 

επιμερισμός των προωθητικών ενεργειών για τις οποίες γίνεται μνεία παρακάτω 

καθώς και η βελτιστοποίηση της προσφοράς, τόσο με την έννοια των ποσοτήτων όσο 

και με την έννοια των ποικιλιών. 

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, τα μέλη θα μπορούσαν να διατηρούν την 

πλήρη ιδιοκτησία των υποδομών τους αλλά, ταυτόχρονα να συντονίζουν τις ενέργειες 

τους για τα θέματα που αναφέραμε προηγουμένως.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι από τις ΗΠΑ η Addison 

Cooperative Milk Producers Association (Ένωση που αφορά παραγωγούς γάλακτος) 

και η Agricultural Producers Pricing Cooperative Association, Inc (Ένωση που 

αφορά αγρότες νωπών).  

Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση όλων, ωστόσο, είναι αυτή του The Royal Dutch 

Cattle Syndicate (Ένωση Ολλανδών Κτηνοτρόφων) από το Arnhem, οι οποίοι έχουν 

ενσωματώσει ήδη διαδικασίες e-business, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική 

καταχώρηση και ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά με το μέγεθος και τη δομή των 

κοπαδιών, τις τιμές πώλησης κλπ. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διοικούν τις μονάδες τους, όπως οι σύγχρονοι μάνατζερς 

διοικούν μια επιχείρηση. Πρέπει να τονιστεί ότι η τάση αυτή έχει ήδη γενικευθεί σε 
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πολλές γεωργικώς προηγμένες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η 

Γερμανία κ.λπ.. 

2. Επένδυση στην εκπαίδευση. Η αλλαγή κουλτούρας είναι μια πολυσύνθετη 

διαδικασία στην επιτυχία της οποίας η εκπαίδευση έχει καταλυτική συμβολή. Επίσης, 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης επίσης επιβάλει τη συστηματική εκπαίδευση των 

αγροτών και των φορέων των εν λόγω προϊόντων. Μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν για παράδειγμα με 

την ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης σε συνεργασία, όπου κριθεί 

απαραίτητο με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, με 

αποδεδειγμένη εκπαιδευτική επάρκεια σε θέματα Marketing – Management, με 

χρηματοδότηση από ιδιωτικούς, εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους.  

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να είναι: 

 Η διαχείριση της αλλαγής της κουλτούρας και το πέρασμα από την κουλτούρα του 

παραγωγού αγροτικών προϊόντων στην επιχειρησιακή κουλτούρα και στη διοίκηση 

επιχειρησιακών μονάδων. 

 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα όπως η αποτελεσματική οργάνωση μιας 

επιχείρησης, η διείσδυση αγορών του εξωτερικού, η ανάπτυξη και καλλιέργεια 

σχέσεων με διεθνείς πελάτες / φορείς λιανεμπορικής δραστηριότητας, η διαχείριση 

των παραγγελιών κ.λπ.. 

2.7.3.2  Ενέργειες μεσοχρόνιου χαρακτήρα (Χρονικός ορίζοντας 2015-2017) 

Οι ενέργειες μεσοχρόνιου χαρακτήρα έχουν ως βασικούς στόχους: 

 Το σχεδιασμό ενός ξεκάθαρου πλάνου διείσδυσης συγκεκριμένων αγορών 

ενδιαφέροντος με συγκεκριμένα προϊόντα 

 Την αναδιάρθρωση της προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τις καταναλωτικές τάσεις στις 

αγορές στόχους. 

Ως προς το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού πλάνου διείσδυσης των αγορών που 

εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Η αυξητική ζήτηση για τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο  
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2. Η εικόνα της χώρας προέλευσης δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην αγοραστική 

επιλογή των ενδιάμεσων αλλά δικαιολογεί υψηλότερες τιμές, εφόσον ταυτίζεται στο 

μυαλό του καταναλωτή ως ποιοτικώς ανώτερο προϊόν. 

3. Παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας, όπως οι εκθέσεις είναι πλέον λιγότερο σημαντικά 

σε σχέση με το διαδίκτυο, αλλά κυρίως τους εμπορικούς αντιπροσώπους / πωλητές των 

εξαγωγέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενέργειες που απαιτούνται να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα 

επιχειρησιακό σχέδιο είναι οι ακόλουθες: 

Α. Ενίσχυση με άμεση και έμμεση επικοινωνία της επωνυμίας της χώρας προέλευσης 

(Ελλάδα) και μάλιστα της τοπικής (Κρήτη).  

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι ότι η Ελλάδα αλλά και η Κρήτη είναι ήδη γνωστές, 

αφού αποτελούν περιοχές υποδοχής σημαντικού αριθμού τουριστών . Κατά συνέπεια, η 

επικοινωνιακή προσπάθεια θα μπορούσε και θα όφειλε να εκδηλωθεί σε δύο επίπεδα: 

Πρώτον, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου στην Κρήτη με κοινό στόχο τους 

επισκέπτες-τουρίστες, οι οποίοι θα πρέπει να «εκτεθούν» στα Κρητικά τρόφιμα, τόσο μέσω 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως είναι ο αγροτουρισμός), όσο και μέσω της 

διατροφικής αλυσίδας κατά την παραμονή τους στο νησί (ξενοδοχεία και εστιατόρια). Για τον 

μεν αγροτουρισμό απαιτείται φυσικά ο συντονισμός με τους φορείς της συγκεκριμένης 

(τουριστικής) βιομηχανίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε μάκρο επίπεδο (ΕΟΤ, Υπουργείο 

Τουρισμού). 

Για την επικοινωνία μέσω ξενοδοχείων και εστιατορίων απαιτείται επίσης ο συντονισμός με 

τους τοπικούς φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά είναι επίσης αναγκαία και η 

συνεργασία με συμβούλους μάρκετινγκ ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό 

επικοινωνιακό μίγμα προβολής της καταγωγής του προϊόντος, το οποίο θα συμπληρώνει τη 

γευστική επαφή με το προϊόν κτίζοντας την εικόνα του και ταυτόχρονα ενημερώνοντας τον 

επισκέπτη/ τουρίστα για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και στη δική του χώρα. 

Το δεύτερο επίπεδο αφορά άμεσες επικοινωνιακές ενέργειες στις αγορές στόχους, στη βάση 

ενός 24μηνου διαφημιστικού πλάνου το οποίο θα καλύπτει συμπληρωματικά μέσα μαζικής 

επικοινωνίας (τηλεόραση, τύπος και περιοδικά) προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη διάχυση 

και ενίσχυση της εικόνας της καταγωγής. Η εκτέλεση των επικοινωνιακών αυτών ενεργειών 

θα πρέπει να είναι συστηματική και να έχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα εξυπηρετεί τον 

στόχο της ανάδειξης της επωνυμίας του Κρητικού Προϊόντος. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει 
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και η κατάλληλη αλλά και αναγκαία αξιοποίηση του Διαδικτύου ως κανάλι επικοινωνίας και 

ενημέρωσης με πληροφορίες αναφορικά και με τα προϊόντα. 

Β. Εκσυγχρονισμός της επιχειρηματικής δράσης των εξαγωγέων, καθώς η ανάπτυξη των 

εξαγωγών δεν μπορεί να παρατείνεται μέχρι να τελεσφορήσουν πλήρως οι ενέργειες 

μακροχρόνιου χαρακτήρα που περιγράψαμε ήδη. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία: 

1. Υιοθέτηση μεθόδων piggybacking στη διανομή και εφοδιασμό των διεθνών αγορών 

με προϊόντα. Αυτό σημαίνει συντονισμό παραγωγής, παραγγελιών και αποστολών για 

μείωση του κόστους εφοδιασμού και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους ώστε να 

καταστεί δυνατή η ελάττωση των τιμών χωρίς να μειωθεί η κερδοφορία από τη 

δραστηριότητα και οι τιμές που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί. 

2. Επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό και αναθεώρηση των διαδικασιών αποθήκευσης, 

τυποποίησης, συσκευασίας και αποστολής προϊόντων.  

3. Η σταδιακή αποδυνάμωση του ρόλου των διεθνών ενδιαμέσων / εξαγωγέων (Freight 

Forwarders) στην εκτέλεση της εξαγωγικής προσπάθειας και περιορισμός τους στη 

μεταφορά και μόνον των προϊόντων. 

4. Η ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιοποίηση εξειδικευμένης δύναμης πωλητών 

κατανεμημένης σε μορφή μήτρας ώστε να καλύπτει συνδυαστικά τις αγορές. 

5. Αναδιάρθρωση της δομής της προσφοράς προκειμένου, όπου και όσο αυτό είναι 

δυνατόν, οι προσφερόμενες ποικιλίες φρούτων και λαχανικών να είναι πιο κοντά στις 

διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών στις αγορές στόχους, να καλύπτουν μια 

ευρύτερη χρονική περίοδο εντός του 12μήνου. 

 

Ξεκάθαρα, ένα βασικό εμπόδιο στην εκτέλεση των μεσοχρόνιων ενεργειών που περιγράψαμε 

είναι η υφιστάμενη δομή των παραγωγών και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν λόγω 

περιορισμένων μεγεθών.  

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να καταστεί εφικτός ο συντονισμός των συγκριτικά 

μεγαλύτερων και περισσότερο κερδοφόρων παραγωγικών μονάδων προκειμένου να 

λειτουργήσουν ως πρωτοστάτες / καινοτόμοι προς την κατεύθυνση που περιγράφουμε. Για το 

λόγο αυτό, το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά άμεσων 

ενεργειών προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο αυτό. 
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2.7.3.3  Ενέργειες βραχυχρόνιου χαρακτήρα 

Ζητούμενο από τις ενέργειες αυτές είναι να προκαλέσουν το ερέθισμα της κινητοποίησης των 

παραγωγών/ εξαγωγέων προς την κατεύθυνση που έχουμε ήδη περιγράψει. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι ενέργειες βραχυχρόνιου χαρακτήρα που προτείνουμε είναι: 

1. Δημοσιότητα  

Εντός του 2013 θα πρέπει να δουν το φως της δημοσιότητας, υπό τη μορφή άρθρων, τόσο σε 

εθνικές όσο και σε τοπικές εφημερίδες τα ευρήματα και οι προτάσεις της παρούσας μελέτης 

προκειμένου οι τοπικοί παραγωγοί / εξαγωγικοί φορείς να καταστούν γνώστες της 

προσπάθειας που συντελείται. 

2. Συμπόσιο 

Εντός του 2013 θα πρέπει να οργανωθεί ένα διήμερο συμπόσιο στην Κρήτη με θέμα τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο 

του συμποσίου θα πρέπει να γίνει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων και των 

προτάσεων, παρουσία αγροτικών, εμπορικών και πολιτικών φορέων, τόσο σε τοπικό όσο και 

σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα, στο περιθώριο του συμποσίου θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες επαφές ώστε να 

δημιουργηθούν «επιχειρησιακοί πυρήνες» αποτελούμενοι από φορείς των μεγαλύτερων σε 

ποσότητα και κέρδη φορέων παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Οι πυρήνες 

αυτοί θα αποτελούν τη βάση για την υλοποίηση των μεσο και μακρο-πρόθεσμων ενεργειών 

που περιγράψαμε. 

3. Ημερίδες Εργασίας (workshops) 

Μετά το συμπόσιο θα πρέπει να ακολουθήσει μια σειρά (τέσσερις με πέντε) από ημερίδες 

εργασίας. 

Στόχος τους είναι να φέρουν τους πυρήνες που θα έχουν δημιουργηθεί στη διάρκεια του 

συμποσίου σε επαφή και ταυτόχρονα να τους εμπλέξουν αλλά και να τους δεσμεύσουν με 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα δράσης προς την κατεύθυνση των μέσο και μακρο-

πρόθεσμων ενεργειών που περιγράψαμε. 
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2.7.3.4  Ολοκληρωμένη Στρατηγική Μάρκετινγκ  

Προκειμένου οι ενέργειες που περιγράψαμε παραπάνω να γίνουν με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής 

Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Strategy), η οποία θα αντανακλά τις σημαντικότερες 

παραμέτρους της εμπορικής στρατηγικής αναφορικά με τα προϊόντα, την τιμολογιακή 

πολιτική, την πολιτική διανομής και την πολιτική επικοινωνίας.  

Στην συνέχεια περιγράφουμε τους κυριότερους πυλώνες της στρατηγικής, όπως αυτή 

προκύπτει από τα ευρήματα των ερευνών. 

Προϊοντική στρατηγική, επωνυμία & στρατηγική τοποθέτησης 

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τη στρατηγική μάρκετινγκ σε επίπεδο προϊόντος, κρίσιμη 

παράμετρος είναι η επωνυμία που θα συνοδεύει τα προϊόντα, καθώς η επωνυμία θα συμβάλει 

αποφασιστικά στην αποτελεσματική τοποθέτηση (positioning) των κρητικών προϊόντων στις 

αγορές ενδιαφέροντος έναντι του ανταγωνισμού. 

Οι βασικές αρχές ανάπτυξης μιας επωνυμίας είναι οι εξής: 

 Η επωνυμία πρέπει να είναι εύηχη, 

 Η επωνυμία πρέπει να είναι εύκολη στην απομνημόνευση, 

 Η επωνυμία πρέπει να «λέει» κάτι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, και 

 Η επωνυμία πρέπει να κτίζει τον «μύθο» του προϊόντος. 

 Η επωνυμία πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο σήμα που θα υποστηρίζει επίσης τη 

συνολικότερη στρατηγική τοποθέτησης. 

Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αποτελεί διεθνή πρακτική στην ανάπτυξη 

επωνυμιών αγροτικών προϊόντων, η έμφαση στην περιοχή παραγωγής και όχι η 

σηματοποίηση βάσει μεμονωμένων παραγωγών. 

Με βάση τα ευρήματα που έχουμε περιγράψει είναι σαφές ότι τα Κρητικά προϊόντα θα πρέπει 

να τοποθετηθούν ως «ευρωπαϊκά ασφαλή προϊόντα ανώτερης ποιοτικής προέλευσης, με 

παράδοση στην παραγωγή και σεβασμό στις αξίες της υγιεινής διατροφής (premium product)», 

προκειμένου να δικαιολογηθεί η αυξημένη τιμή του συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, κάτι για 

το οποίο γίνεται ειδικότερη μνεία σε επόμενη ενότητα.  
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Στο πλαίσιο αυτό ένα συστατικό της επωνυμίας θα πρέπει να είναι η λέξη Cretan, 

υποδηλωτικό της καταγωγής των προϊόντων. Ένα δεύτερο συστατικό θα πρέπει να είναι 

επεξηγηματικό του τύπου του προϊόντος (Cretan Quality ή Cretan Quality Mythical) ενώ ως 

logo αναπόσπαστο στοιχείο της ονομασίας θα πρέπει να επιλεγεί σήμα το οποίο θα 

επικοινωνεί: 

 Ποιότητα 

 Καταγωγή 

 Κρητική ιστορία και κληρονομιά. 

Ένα σχετικό παράδειγμα δίνεται στην Εικόνα 14, χωρίς φυσικά να είναι ούτε δεσμευτικό 

ούτε αποτέλεσμα προσπάθειας συνεργασίας με συγκεκριμένη διαφημιστική εταιρεία, η οποία 

κληθεί να υλοποιήσει και τις υπόλοιπες πτυχές της επικοινωνιακής καμπάνιας που 

περιγράφουμε παρακάτω.  

 

 

Εικόνα 14 Ενδεικτικό σήμα (logo) 

Συσκευασία & Τυποποίηση 

Δεδομένης της προτεινόμενης στρατηγικής τοποθέτησης είναι αυτονόητο ότι το προϊόν θα 

πρέπει να διατίθεται συσκευασμένο και μάλιστα σε πρότυπα τυποποίησης, γεγονός που 

επιβάλει αντίστοιχες επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες και συσκευαστήρια σε περίπτωση 

που κριθεί ότι τα υπάρχοντα δεν επαρκούν. Τις επενδύσεις αυτές θα κληθεί να συντονίσει 

ένας συντονιστικός φορέας της συνεργασίας των εξαγωγικών φορέων με την Περιφέρεια 

Κρήτης. Ο φορέας αυτός είναι απαραίτητο να έχει την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόγνωση αναφορικά με το 

ύψος της αναγκαίας επένδυσης καθώς η μελέτη αυτή δεν είναι οικονομοτεχνικού χαρακτήρα.  
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 Στρατηγική διανομής 

Ο ρόλος της στρατηγικής διανομής στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής μάρκετινγκ 

είναι αφενός να διαμορφώσει το δίκτυο διανομής και διακίνησης (λειτουργία επαφής) και 

αφετέρου να διασφαλίσει την ομαλή ροή προϊόντων (λειτουργία του εφοδιασμού). 

Αναφορικά με τη λειτουργία της επαφής, οι στρατηγικές προτεραιότητες αφορούν τη μείωση 

του ρόλου των ενδιαμέσων εξαγωγέων και την ανάπτυξη δύναμης πωλητών οι οποίοι θα 

αναλάβουν το έργο της ανάπτυξης της σχέσης με τους αλλοδαπούς ενδιάμεσους. 

Η δομή της ομάδας των πωλητών θα είναι ανά αγορά ενδιαφέροντος (π.χ. Μ. Βρετανία και 

Γερμανία) και ανά τύπο ενδιάμεσου που θα βλέπει ο πωλητής (π.χ. Βρετανοί εισαγωγείς 

φρούτων και νωπών προϊόντων και γερμανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ). 

Η δομή αυτή έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης δυνατής προσαρμοστικότητας στις 

ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. 

Εκτιμάται ότι η δύναμη των πωλητών που απαιτείται, βάσει καταρχάς του αριθμού των 

ενδιαμέσων που θα πρέπει να βλέπουν και την αναγκαία κάλυψη της κάθε αγοράς στο 

πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί είναι, π.χ. για τη Βρετανία 4 πωλητές και για τη 

Γερμανία 2 πωλητές. Τα νούμερα αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν 12 μήνες μετά την 

έναρξη υλοποίησης της προτεινόμενης στρατηγικής, οπότε θα υπάρχουν και επαρκή στοιχεία 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δράσης των πωλητών. 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ / 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΛΗΣΗ 

(ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ / 

ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

 

Εικόνα 15 Ρόλος του Τμήματος Πωλήσεων στην Ανάπτυξη του Καναλιού Διανομής 
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Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 15, η επένδυση στην ανάπτυξη ομάδας πωλήσεων είναι 

άκρως απαραίτητη καθώς οι πωλητές είναι εκείνοι οι οποίοι (α) μεταφέρουν / επικοινωνούν 

τις απαιτήσεις των ενδιαμέσων ως προς θέματα προδιαγραφών, ποσοτήτων, επιπέδων τιμών 

και ποιότητας και (β) παρακολουθούν το επίπεδο ικανοποίησης των μελών του δικτύου 

διανομής σε κάθε χώρα αναφορικά με τη συνεργασία προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη λήψη 

διορθωτικών μέτρων όταν αυτό είναι απαραίτητο. Στην ενότητα που αφορά τις 

επικοινωνιακές ενέργειες της Ένωσης θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στα θέματα που 

αφορούν τη διοίκηση των πωλητών.  

Ως προς τη λειτουργία του εφοδιασμού, στην Εικόνα 16 παρουσιάζονται τα δύο κανάλια 

διανομής για την αγορά της Βρετανίας και της Γερμανίας αντίστοιχα. 

 

ΚΑΝΑΛΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΝΑΛΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ SUPER MARKETS ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ SUPER MARKETS

 

Εικόνα 16 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε την ανάγκη αριστοποίησης της εφοδιαστικής 

προσπάθειας, αφού ληφθούν υπόψη: 

1. Οι ικανότητες εναλλακτικών επιχειρήσεων εφοδιασμού που θα αναλάβουν τη 

διακίνηση των προϊόντων ως προς: 

 Την ταχύτητα διεκπεραίωσης, 

 Την κατάσταση των προϊόντων κατά την παράδοση, 

 Το κόστος μεταφοράς, και 
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 Τα περιθώρια επίτευξης οικονομιών κλίμακας κατά τις λειτουργίες της 

αποθήκευσης και διακίνησης. 

2. Η διαθεσιμότητα Ελληνικών επιχειρήσεων εφοδιασμού ή/και αντίστοιχων 

επιχειρήσεων του εξωτερικού που θα μπορούσαν να εκτελέσουν τον εφοδιασμό και να 

πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. 

Η εκάστοτε Διοίκηση θα πρέπει να προχωρήσει σε λεπτομερή καταγραφή / έρευνα αγοράς 

των εναλλακτικών που έχει προτού συνάψει συμβόλαια συνεργασίας με τέτοιες εταιρείες. 

2.7.3.5 Επικοινωνιακή στρατηγική 

Επικοινωνιακή Στρατηγική & Στόχοι 

Όπως ήδη έχουμε εξηγήσει, η επικοινωνιακή στρατηγική έχει ως στόχους: 

 Να κτίσει επώνυμη ζήτηση για τα Κρητικά Τρόφιμα  

 Να ενισχύσει την παρουσία στα δίκτυα διανομής. 

Αναφορικά με τις επικοινωνιακές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εδραίωση της 

τοποθέτησης των Κρητικών Τροφίμων και την ενίσχυση της επώνυμης ζήτησης, οι βασικοί 

πυλώνες και τα αντίστοιχα target groups είναι: 

1. Ενέργειες εντός Κρήτης για ενδυνάμωση της εικόνας του προϊόντος σε τουρίστες 

2. Ενέργειες στις αγορές ενδιαφέροντος για ενδυνάμωση της εικόνας του προϊόντος. 

Αντίστοιχα, στις επικοινωνιακές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση της 

παρουσίας στα δίκτυα διανομής είναι: 

1. Προωθητικές ενέργειες στα δίκτυα διανομής 

2. Επιβράβευση (bonus) πωλητών που χειρίζονται συγκεκριμένους ενδιάμεσους στις 

χώρες ενδιαφέροντος. 

Πριν προχωρήσουμε σε μια αναλυτικότερη περιγραφή των ενεργειών αυτών θα πρέπει πρώτα 

να προσδιοριστεί το ύψος της επικοινωνιακής επένδυσης που απαιτείται για την 

αποτελεσματική τοποθέτηση του επώνυμου Κρητικού Προϊόντος. 

Τα βήματα της διαδικασίας αυτής είναι δύο: 

 Προσδιορισμός επικοινωνιακών στόχων, και 

 Καθορισμός αναγκαίας επένδυσης. 
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Οι επικοινωνιακοί στόχοι, που αφορούν τους καταναλωτές των χωρών ενδιαφέροντος, είναι: 

 Εδραίωση της γνώσης για την επωνυμία, 

 Εδραίωση των χαρακτηριστικών υπεροχής των Κρητικών Προϊόντων  

 Υποκίνηση της δοκιμής, και 

 Υποκίνηση πιστότητας. 

Οι επικοινωνιακοί στόχοι, που αφορούν τους ενδιάμεσους των χωρών ενδιαφέροντος, είναι: 

 Εδραίωση των χαρακτηριστικών υπεροχής των Κρητικών Προϊόντων 

 Εδραίωση των πτυχών της συνεργασίας και του επαγγελματισμού της παραγωγικής 

διαδικασίας, και 

 Υποκίνηση της υποστήριξης των προσπαθειών απόκτησης μεριδίου αγοράς. 

2.7.3.6  Επικοινωνιακή Επένδυση 

Οι ενέργειες για τον προσδιορισμό του σχετικού κονδυλίου προϋποθέτουν: 

 Ακριβή γνώση της αναγκαίας διασποράς και διάχυσης των επικοινωνιακών μηνυμάτων 

για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνιακής προσπάθειας, και 

 Ακριβή γνώση του κόστους της κάθε ενέργειας που απαιτείται για τη διασφάλισης της 

διασποράς και διάχυσης των επικοινωνιακών μηνυμάτων. 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη δεν περιλαμβάνει μετρήσεις σε επίπεδο καταναλωτών, ούτε 

συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τα διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα σε κάθε χώρα 

ενδιαφέροντος και την αποτελεσματικότητά τους στη διασπορά και διάχυση επικοινωνιακών 

μηνυμάτων. 

Κατά συνέπεια, ξεκινώντας το σχεδιασμό, θα πρέπει αναπόφευκτα να καταφύγουμε σε 

λιγότερο αποτελεσματικές προσεγγίσεις, έχοντας ωστόσο ως δεδομένη την ανάγκη 

επανεξέτασης των σχετικών κονδυλίων υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων στοιχείων τα 

οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συλλεχθούν. 

Έτσι, ακολουθώντας τις πρακτικές που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά 

με την επικοινωνιακή υποστήριξη για μια νέα επωνυμία, το επικοινωνιακό κονδύλι 

προσεγγίζεται ως ποσοστό των επιδιωκόμενων πωλήσεων. 
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2.7.3.7  Επικοινωνιακές Ενέργειες 

Στις επόμενες παραγράφους δίνεται η περιγραφή των συνιστώμενων επικοινωνιακών 

ενεργειών μόνον για το έτος 2009 καθώς οι τακτικές επικοινωνίας που αφορούν τα επόμενα 

έτη θα πρέπει να μορφοποιηθούν στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2013 και αφού θα 

έχει γίνει καταγραφή της εμπειρίας μέχρι τότε.  

 

 Επικοινωνιακές Ενέργειες για Καταναλωτές 

 

Α. Ενέργειες για την Τοπική (Κρητική) Αγορά 

 Κοινό Στόχος: Τουρίστες / Επισκέπτες από Βρετανία και Γερμανία 

 Προϋπόθεση: Διασφάλιση συνεργασίας με την τοπική τουριστική βιομηχανία 

 Περίοδος Εκτέλεσης: κυρίως Ιούλιος – Οκτώβριος (βλέπε Διάγραμμα 2 Κατανομή 

Έντασης Επικοινωνιακής Προσπάθειας για Καταναλωτές. Έτος Αναφοράς 2013.) 

 Ενέργειες: 

 Προσκλήσεις και συμμετοχή σε ενέργειες που αφορούν την καλλιέργεια του 

σταφυλιού και του τρύγου, 

 Γνωριμία με το προϊόν και την Κρητική κουλτούρα, φιλοξενία προσφέροντας 

σταφύλι στην άφιξη και στην αναχώρηση από το ξενοδοχείο μαζί με ενημερωτικό 

φυλλάδιο κατάλληλα σχεδιασμένο για την προβολή της ποιότητας της καλλιέργειας 

και του προϊόντος αλλά και για τα συνεργαζόμενα super markets όπου μπορούν να 

βρουν το προϊόν στη χώρα τους.  

 

Β. Ενέργειες για τις Αγορές του Εξωτερικού 

 Κοινό Στόχος: Οικογένειες μέσου και ανώτερου οικονομικού επιπέδου 

 Προϋπόθεση: Συνεργασία με τοπική διαφημιστική εταιρεία (καλύτερα πολυεθνική με 

παρουσία σε Ελλάδα, Βρετανία και Γερμανία) 

 Περίοδος Εκτέλεσης: Έναρξη Μάιος με αυξανόμενη ένταση μέχρι και Σεπτέμβριο, 

ελάττωση τον Οκτώβριο και φθίνουσα μέχρι τέλος του έτους 

 Ενέργειες: 
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 Καμπάνια μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου για το κτίσιμο γνώσης αναφορικά με 

το Κρητικό επιτραπέζιο σταφύλι και το μύθο που το συνοδεύει, 

 Καμπάνια στον τύπο ώστε να δοθεί το ίδιο μήνυμα σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

αναφορικά με την ποιότητα του προϊόντος και να συνδεθεί με την Κρητική 

διατροφή, η οποία είναι γνωστή στην Ευρώπη, 

 Advertorials με έγκριτους δημοσιογράφους-καθοδηγητές γνώμης για την ενίσχυση 

της άποψης περί της ποιότητας του Κρητικού επιτραπέζιου σταφυλιού και της 

συμβολής του σε μια ολοκληρωμένη και υγιεινή διατροφή, 

 Προωθητικές ενέργειες συνοδευτικές συσκευασμένου προϊόντος με προϊόντα 

καθημερινής χρήσης στην κουζίνα (κατά προτίμηση εκτέλεση τέλη Αυγούστου, μετά 

τις θερινές διακοπές). 

 

 

Διάγραμμα 2 Κατανομή Έντασης Επικοινωνιακής Προσπάθειας για Καταναλωτές. Έτος Αναφοράς 2013. 
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 Επικοινωνιακές Ενέργειες για Ενδιαμέσους 

 Κοινός στόχος: Αγοραστές αλυσίδων s/m και εισαγωγέων νωπών προϊόντων και 

φρούτων 

 Περίοδος Εκτέλεσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 αλλά κορύφωση την περίοδο 

Ιουλίου-Οκτωβρίου (βλέπε Διάγραμμα 3) 

 Ενέργειες: 

 Φιλοξενία στην Κρήτη και επίσκεψη σε αμπελώνες, ελαιώνες και λοιπές 

καλλιέργειες και συσκευαστήρια 

 Εκπτώσεις έναρξης συνεργασίας με νέους συνεργάτες, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

των πωλητών, 

 Εκπτώσεις όγκου αγορών, 

 Παροχή bonus στους πωλητές για την ανάπτυξη δικτύου διανομής και την επίτευξη 

των στόχων πωλήσεων του 2013. 

 

 

Διάγραμμα 3 Κατανομή Έντασης Επικοινωνιακής Προσπάθειας για Ενδιάμεσους. Έτος Αναφοράς 2009 
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2.7.4 Προϋποθέσεις Εφαρμογής Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Μάρκετινγκ  

Στις προηγούμενες παραγράφους περιγράψαμε τους σημαντικότερους πυλώνες μιας 

Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Μάρκετινγκ, η οποία αποσκοπεί να ανοίξει τις αγορές για τα 

κρητικά προϊόντα κτίζοντας επώνυμο προϊόν στη βάση της ποιοτικής υπεροχής του. 

Τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι: 

Νοοτροπία Παραγωγών 

Η νοοτροπία των παραγωγών είναι ένα πρώτο και βασικό εμπόδιο το οποίο έχουμε ήδη 

σχολιάσει. Ωστόσο είναι αναγκαίο να τονιστεί ακόμα μια φορά ότι οι Κρητικοί παραγωγοί 

αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως γεωργούς 

και να ξεκινήσουν να αποκτούν μια επιχειρηματική συνείδηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

διάθεση συνεργασίας και συντονισμού των προσπαθειών για βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των όποιων εμπορικών ενεργειών και 

πρωτοβουλιών καθώς και υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων διοίκησης του αγροτικού 

προϊόντος. 

Μορφές Διοίκησης 

Μία άλλη βασική προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης. Αυτό 

μεταφράζεται στη συμπόρευση των παραγωγών και της συνένωσης του αποτελέσματος της 

παραγωγικής διαδικασίας υπό τη σκέπη συγκεκριμένου ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την 

εφαρμογή αλλά και την αναπροσαρμογή, όπου και όσο χρειάζεται, της βασικής στρατηγικής 

μάρκετινγκ που προτείναμε. 

Στελέχωση με Επαγγελματίες Μάνατζερ και Πωλητές 

Συνέπεια της υιοθέτησης σύγχρονων μορφών διοίκησης είναι η ανάγκη στελέχωσης του 

φορέα που θα δημιουργηθεί με επαγγελματίες μάνατζερ με εμπειρία στην ανάπτυξη της 

εξαγωγικής δραστηριότητας αλλά και με ικανούς πωλητές οι οποίοι θα αναλάβουν το 

δύσκολο έργο να ανοίξουν τις πόρτες των αγορών στόχων, στο πλαίσιο που ήδη έχουμε 

εξηγήσει. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει βεβαίως να τύχουν της ανάλογης αμοιβής και των 

ανάλογων συνθηκών εργασίας προκειμένου να δεχθούν να συμμετάσχουν και να 

κατευθύνουν την προσπάθεια βελτίωσης των μεριδίων αγοράς μας στις συγκεκριμένες 

αγορές. 
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Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης 

Η τέταρτη αλλά εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι η χρηματοδότησης της στρατηγικής 

μάρκετινγκ, καθώς χωρίς τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους η όποια προσπάθεια 

θα καταλήξει μοιραίως σε αποτυχία. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν 

εναλλακτικοί πόροι χρηματοδότησης, είτε από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε 

από αλλού, ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία ροή χρημάτων τόσο για την αναδιάρθρωση 

όπου χρειάζεται των καλλιεργειών αλλά και για την υποστήριξη των αναγκαίων δράσεων σε 

επίπεδο εμπορικής πολιτικής. 

Συστηματικότητα Σχεδίων & Υλοποίησης 

Η πέμπτη προϋπόθεση αφορά τη συστηματικότητα της όλης προσπάθειας. Θα πρέπει να γίνει 

σαφές ότι τα αποτελέσματα από οποιαδήποτε εμπορική στρατηγική, ούτε έρχονται άμεσα, 

ούτε συμβαίνουν χωρίς να υπάρχει προσήλωση και συστηματικότητα στους στόχους και στις 

ενέργειες της. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η όλη προσπάθεια, προκειμένου 

να στεφθεί με επιτυχία, θα απαιτήσει χρόνο και η συγκομιδή των καρπών των πωλήσεων και 

του κέρδους θα πρέπει να γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες, δηλαδή όχι νωρίτερα από μια 

3ετία συνειδητής και συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων φορέων. 

Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν επίσης χρήσιμη η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σχεδιασμού και 

χάραξης εμπορικής πολιτικής καθώς και καλλιεργητικών τεχνικών. Ειδικότερα, η ίδρυση 

ενός Ινστιτούτου / Παρατηρητηρίου με τη συμμετοχή των σχετικών ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας θα μπορούσε να συμβάλλει στην όλη προσπάθεια: 

 Συλλέγοντας στοιχεία αναφορικά με την οικονομική αποτελεσματικότητα της 

εμπορικής πολιτικής, 

 Διερευνώντας συστηματικά τις τάσεις της ζήτησης και τις προτιμήσεις της 

κατανάλωσης στις χώρες ενδιαφέροντος, 

 Εναρμονίζοντας κατάλληλα την εμπορική πολιτική ώστε να αντανακλά τις 

καταναλωτικές προτιμήσεις, 

 Προτείνοντας τις αναγκαίες καλλιεργητικές παρεμβάσεις σε επίπεδο καλλιεργούμενων 

ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών ώστε να διατηρείται η ποιοτική ανωτερότητα 

του προϊόντος με ανταγωνιστικό επίπεδο κόστους παραγωγής, κ.λπ.. 
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2.8 Στρατηγικές Marketing και Συμπεριφορά καταναλωτή. Λήψη 

αγοραστικής απόφασης στην επιλογή τροφίμων  

2.8.1 Εισαγωγή  

Για την δημιουργία βιώσιμων αγροτικών επιχειρήσεων στην περιοχή μελέτης είναι 

απαραίτητος ο προσανατολισμός στην αγορά, δηλαδή στην ικανοποίηση των αναγκών του 

καταναλωτή. 

Στόχος η παραγωγή προϊόντων τα οποία να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις σύγχρονες 

καταναλωτικές ανάγκες. 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στα στοιχεία που είναι απαραίτητα να έχει υπόψη του ο 

νέος επιχειρηματίας αγρότης που επιθυμεί να ανάπτυξη μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 

επιχείρηση.  

Η συμπεριφορά του καταναλωτή αποτελεί μια πολυεπίπεδη επιστήμη που ερευνά τη 

διαδικασία λήψης καταναλωτικών αποφάσεων. 

Καταγράφηκε ως ξεχωριστός τομέας της επιστήμης του marketing στα τέλη της δεκαετίας 

του 1950, αρχές της δ εκαετίας του 1960. 

Ήταν η εποχή που έγινε αντιληπτό ότι η επιτυχημένη πώληση είναι αυτή που προηγείται της 

παραγωγής του προϊόντος. 

Η επιτυχία του marketing, είναι να προσδιορίσει το προϊόν που πρέπει να παραχθεί 

σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών.  

2.8.2 Συμπεριφορά Καταναλωτή  

Ο όρος συμπεριφορά καταναλωτή, χρησιμοποιείται προκειμένου να προσδιορίσει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. 

Από πολλούς συγγραφείς έχει γίνει προσπάθεια να δοθούν ορισμοί οι οποίοι να περιγράφουν 

τον όρο «συμπεριφορά καταναλωτή». 

 Σύμφωνα με τον Jacoby, (Jacoby 1976), “η συμπεριφορά καταναλωτή αντανακλά το σύνολο 

των αποφάσεων των καταναλωτών σε σχέση με την απόκτηση, την κατανάλωση και την 

απόρριψη αγαθών, υπηρεσιών, χρόνου και ιδεών από ανθρώπινες μονάδες λήψης αποφάσεων 

διαχρονικά”. 
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Άλλοι συγγραφείς όπως ο Hawkins,(Hawkins et al.2001), προσδιορίζουν την συμπεριφορά 

καταναλωτή ως: “την μελέτη ατόμων, ομάδων, οργανισμών και διαδικασίες που 

χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν, να χρησιμοποιήσουν και να απορρίψουν 

προϊόντα ,υπηρεσίες ,εμπειρίες και ιδέες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αλλά 

και οι επιπτώσεις που αυτές οι διαδικασίες έχουν στον καταναλωτή και την κοινωνία”. 

Σύμφωνα με την American Marketing Association η συμπεριφορά καταναλωτή ορίζετε ως “η 

δυναμική αλληλεπίδραση συναισθήματος και της γνώσης, της συμπεριφοράς και του 

περιβάλλοντος μέσο της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στην ζωή τους” (Bennet, 

1995). 

2.8.3 Λήψη αγοραστικής απόφασης  

Oι καταναλωτές προκειμένου να πάρουν μια απόφαση εξετάζουν σειρά από παράγοντες οι 

οποίοι και επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. 

Σύμφωνα με την θεωρία της ζήτησης υπάρχουν πέντε βασικές υποθέσεις οι οποίες 

εξειδικεύουν την βασική υπόθεση της θεωρίας του καταναλωτή, δηλαδή, ότι οι καταναλωτές 

αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση της χρησιμότητας.  

 Οι υποθέσεις αυτές είναι: 

 η συγκρισιμότητα 

 ο μη κορεσμός  

 η συνέπεια  

 η κυριότητα  

 και η ανεξαρτησία (Dermot Mc Aleese,2001). 

Σύμφωνα με τους Kotler και Kelle, οι αποφάσεις των καταναλωτών επηρεάζονται από τρεις 

παράγοντες:  

 πολιτισμικούς,  

 κοινωνικούς 

 προσωπικούς, 

 επίσης τέσσερις κύριες ψυχολογικές διεργασίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 

καταναλωτή:  
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 παρακίνηση, αντίληψη,  

 μάθηση  

 και μνήμη. (Kotler & Keller, 2006) 

Οι παραπάνω υποθέσεις είναι λογικές, δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί κάποιος εύκολα ότι 

προσφέρουν μια απόλυτα ρεαλιστική περιγραφή του τρόπου που ο καταναλωτής λαμβάνει 

αποφάσεις. 

Ο λόγος που τα άτομα δεν είναι εύκολο να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις είναι γιατί δεν 

είναι πάντα εφικτό να κατέχουν το σύνολο των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου 

να αποφασίσουν ορθολογιστικά.  

Αλλά και στην περίπτωση που διαθέτουν το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών δεν 

έχουν πάντα την απαραίτητη γνώση προκειμένου να κατατάξουν τις προτιμήσεις τους με 

λογικό και συνεπή τρόπο.  

Συχνά όταν συμβουλευόμαστε ειδικούς π.χ. στις νέες τεχνολογίες ή σε θέματα ασφάλειας 

τροφίμων, δεν είμαστε πάντα σε θέση να αξιοποιήσουμε την ποιότητα των πληροφοριών και 

υπηρεσιών που παίρνουμε. 

Το κόστος της απόδειξης πληροφοριών μπορεί να ωθήσει τον καταναλωτή να ακολουθήσει 

την εμπειρική μέθοδο ή την γνώμη της μάζας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα λιγότερο φιλόδοξο ορισμό του 

ορθολογισμού, όπως ο «περιορισμένος ορθολογισμός», ο οποίος υποθέτει ότι ο καταναλωτής 

είναι σε θέση να κατατάξει τις σχετικές, εφικτές και γνωστικές επιλογές του, όχι όμως όλες 

τις δυνατές επιλογές του (Dermot Mc Aleese,2001). 

2.8.4 Διαδικασία Λήψης Αγοραστικών Αποφάσεων  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον καταναλωτή αποτελεί μια από της σημαντικότερες 

λειτουργίες που εξετάζει η επιστήμη του marketing. 

Πριν προχωρήσει ο καταναλωτής στην αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι 

απαραίτητο να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

 Ποιο προϊόν να αγοράσω  

 Ποία μάρκα από το συγκεκριμένο προϊόν να αγοράσω  

 Από ποια μέσα να ενημερωθώ για το προϊόν 
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 Από πού να το αγοράσω  

 Πώς να το πληρώσω  

 Όπως γίνεται αντιληπτό οι αποφάσεις συνδέονται με τα συστατικά στοιχεία του μείγματος 

marketing, προϊόν, τιμή διανομή και προβολή ( Product, Price, Place, Promotion, 4P). 

Η διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης ενεργοποιείται με την αναγνώριση μιας 

συγκεκριμένης ανάγκης από τον καταναλωτή. Η ανάγκη μπορεί να έρθει στην επιφάνεια ως 

αποτέλεσμα εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθισμάτων απόρροια της δράσης του marketing. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ  

Στάδιο προ-αγοράς 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ  

Στάδιο αγοράς    

          

 

Διάγραμμα 4 Στάδια αγοράς 

Στόχος του marketing είναι να προσδιορίσει τα ερεθίσματα εκείνα που συμβάλουν στην 

αναγνώριση μιας ανάγκης από την πλευρά του καταναλωτή σε σχέση με τα προϊόντα και της 

υπηρεσίες, ούτως ώστε να σχεδιαστούν αποτελεσματικές στρατηγικές προώθησης, οι οποίες 

να ενεργοποιούν την αγοραστική διαδικασία (Μπαλτάς και Παπασταθοπούλου, 2003). 

2.8.5 Τύποι Λήψης Αγοραστικής Απόφασης  

Η αγοραστική απόφαση ανάλογα με τον τρόπο που λαμβάνεται και την ποσότητα 

πληροφοριών που απαιτούνται για την λήψη της μπορεί να διακριθεί σε τρείς τύπους. 

 Εκτεταμένη λήψη αποφάσεων 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΚΑΣ  
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Ο συγκεκριμένος τύπος απόφασης λαμβάνεται όταν δεν υπάρχουν πολλές σχετικές 

πληροφορίες για το προϊόν, δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία χρησιμοποίησης του 

προϊόντος και ο κίνδυνος από την κατανάλωση η χρήση του προϊόντος είναι μεγάλος.  

 Περιορισμένη λήψη απόφασης  

Κατά την περιορισμένη λήψη αγοραστικής απόφασης ο καταναλωτής δεν καταβάλει 

ιδιαίτερη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών και αξιολόγησης εναλλακτικών μαρκών, διότι 

διαθέτει προηγούμενη εμπειρία από το προϊόν. 

 Αυτόματη λήψη αποφάσεων 

Η λήψη αποφάσεων από συνήθεια είναι η διαδικασία με την μικρότερη προσπάθεια σε χρόνο 

ενασχόλησης, συλλογή πληροφοριών και κόπο επιλογής μάρκας.(Howard and Sheth, 1969). 

2.8.6 Προσεγγίζοντας την συμπεριφορά του καταναλωτή για τα προϊόντα 

Διατροφής. 

Ο τρόπος επιλογής τροφίμων στις ανεπτυγμένες κοινωνίες διαμορφώθηκε σταδιακά και 

πέρασε από διάφορες φάσεις ανάλογα με το στάδια και τον βαθμό ανάπτυξης των κοινωνιών. 

Σύμφωνα με τον von Al vensleben (1997), η εξέλιξη αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε τρείς 

φάσεις. 

Πίνακας 32 Τάσεις και διαφοροποιήσεις στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς την τροφή (Πηγή: 

von Al vensleben,1997) 

Ισχυρή 

(1η φάση) 

Μειούμενη 

(2η φάση) 

Μικρή 

( 3η φάση) 

Ανάγκη για:  

Εύρεση αρκετής τροφής. 

Λήψη περισσότερης 

τροφής. 

 

 

 

 

 

Ανάγκη για:  

Υγιεινή διατροφή 

Λιγότερες θερμίδες  

Περισσότερες βιταμίνες  

Μεγαλύτερη ποικιλία 

διατροφής  

Απόλαυση του φαγητού  

Περισσότερη ευκολία 

στην αγορά και την 

προετοιμασία της τροφής  

 

Ανάγκη για:  

Ενδιαφέρον για το 

περιβάλλον 

Περισσότερη διαφάνεια 

Κατανάλωση επώνυμων 

προϊόντων –τροφίμων 

Ενδιαφέρον για την 

διαδικασία αγοράς 

προετοιμασίας και 

κατανάλωσης της τροφής 

Επιστροφή σε προϊόντα 

παραγόμενα με φυσικό 

τρόπο  
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Φάση 1: Υπάρχει έλλειμμα τροφής. Μεγάλη ζήτηση για τροφή και διατροφική ανάγκη. 

Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς τις τιμές και το εισόδημα είναι υψηλή.  

Φάση 2: Καθώς το εισόδημα αυξάνεται ικανοποιούνται οι βασικές ψυχολογικές ανάγκες, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα και τις τιμές.  

Για την αγοραστική απόφαση σχετικά με τα τρόφιμα αρχίζουν να παίζουν ρόλο και άλλα 

κίνητρα, όπως η τάση για υγιεινή διατροφή, η επιθυμία - απόλαυση της τροφής, η τάση για 

ποικιλία και ευκολία.  

Φάση 3: Για πολλούς ανθρώπους η κατανάλωση της τροφής γίνεται μέρος μιας 

συμπεριφοράς αναζήτησης της περιπέτειας. Επικρατούν οι κύριες τάσεις της φάσης 2 αλλά 

διαφοροποιημένες ως προς μια νοσταλγία για προϊόντα και γενικότερα ένα τρόπο ζωής πιο 

κοντά στην φύση. 

Η ελαστικότητα της ζήτησης είναι πολύ μικρή.(Von Alvensleben, 1997). 

2.8.7 Πρότυπα συμπεριφοράς καταναλωτή τροφίμων 

Ο τρόπος επιλογής τροφίμων και οι παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά έχουν μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές. 

Ο Yudkin (1956), ταξινόμησε τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 

επιλογής της τροφής σε τρείς κατηγορίες: 

Κατηγορία 1η 

Γεωφυσική, Οικονομία, Τεχνολογία Τροφίμων.  

Κατηγορία 2η 

Κοινωνία –Θρησκεία, Κοινωνικά Έθιμα, Κοινωνική Τάξη, Ενημέρωση σε θέματα διατροφής, 

Διαφήμιση. 

Κατηγορία 3η 

Ψυχολογία –Κληρονομικότητα, Διατροφικές Αλλεργίες, Δίαιτες, Διατροφικές Ανάγκες. 

Yudkin(1956). 

Εκτός όμως από την ταξινόμηση ο Yudkin δεν έκανε καμία προσπάθεια να παρουσιάσει τον 

τρόπο που οι παραπάνω παράγοντες σχετίζονται μεταξύ τους. 
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Άλλοι ερευνητές όπως ο Pilgrim υποστήριξε ότι η αποδοχή και επιλογή της τροφής εξαρτάται 

από ένα συνδυασμό τριών παραγόντων οι οποίοι υπέθετε ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

επηρεάζουν την επιλογή της τροφής. 

Παράγοντες όπως: 

1. η ψυχολογική επίδραση της τροφής  

2. η αντίληψη των αισθητικών χαρακτηριστικών  

3. οι επιρροές από το περιβάλλον  

Ο Pilgrim έκανε την υπόθεση της αλληλεπίδρασης αλλά δεν ερεύνησε τις αλληλεπιδράσεις. 

Το πρότυπο του Pilgrim χρησίμευσε ως σημείο αναφοράς για τα πρότυπα που ακολούθησαν 

και που περιελάμβαναν παράγοντες που επιδρούν στην αποδοχή της τροφής σε συσχετισμό 

με την συμπεριφορά. Pilgrim(1957). 

Σε νεότερες μελέτες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική 

συμπεριφορά σε σχέση με τα τρόφιμα, εντοπίστηκε ότι χαρακτηριστικά της τροφής όπως η 

φυσική και χημική σύσταση, της δίνουν ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές ως 

χαρακτηριστικά αισθήσεων (υφή, γεύση, εμφάνιση, οσμή). Επίσης πολλές από της πλευρές 

της χημικής σύνθεσης δεν γίνονται αντιληπτές με συνέπεια να έχουμε τροφές που διαφέρουν 

σημαντικά ως προς την χημική τους σύνθεση αλλά να μην της αντιλαμβανόμαστε ως 

διαφορετικές. 

Αντιθέτως σε πολλές περιπτώσεις τα ίδια χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπισθούν με τις 

αισθήσεις δεν οδηγούν σε αποδοχή ή απόρριψη της τροφής. 

Σε γενικές γραμμές η αποδοχή ή απόρριψη ενός χαρακτηριστικού συνδέεται με 

συγκεκριμένες τροφές. Το άτομο εξοικειώνεται μέσα από την επαφή του με την τροφή στα 

πλαίσια της οικογένειας ή μίας πολιτισμικής ομάδας. 

Σε κάποιο βαθμό είναι δυνατό να διαπιστωθεί ταύτιση απόψεων ως προς την καταλληλότητα 

ορισμένων χαρακτηριστικών, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των ατόμων ως προς 

την προτίμηση συγκεκριμένων τροφών ή ως προς το επίπεδο συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών σε είδη τροφών. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Shepherd, η προτίμηση του καταναλωτή δεν καθορίζεται 

ούτε από τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της τροφής, ούτε από τον τρόπο που αυτές 

γίνονται αντιληπτές, αλλά από την προτίμηση του καταναλωτή σε συγκεκριμένους τύπους 

χαρακτηριστικών, σε συγκεκριμένους τύπους τροφών (Shepherd,1989). 
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2.8.8 Διαδικασία Λήψης Αγοραστικής Απόφασης για την Αγορά Τροφίμων  

2.8.8.1 Διατροφικές ανάγκες και επιλογή τροφής 

Η επιλογής τροφής εξαρτάται από θέματα που σχετίζονται τόσο με κοινωνικό –πολιτιστικούς 

όσο και με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης οι εμπειρίες από νέα προϊόντα και ο 

επηρεασμός από την λειτουργία του marketing χρησιμεύουν στο να υπενθυμίζουν στον 

καταναλωτή τα προϊόντα, αλλά δεν δημιουργούν ανάγκες.  

2.8.8.2 Αναζήτηση πληροφοριών για εναλλακτικές αγοραστικές επιλογές 

Στα προϊόντα διατροφής, η σημασία των προηγούμενων εμπειριών παίζει σημαντικότερο 

ρόλο στην επιλογή, σε σχέση με άλλα βιομηχανικά αγαθά. 

Σύμφωνα με τον Steenkamp (1996) η πιο σημαντική πηγή πληροφόρησης είναι η 

προηγούμενη εμπειρία του καταναλωτή με το προϊόν. Ο βαθμός αναζήτησης εξωτερικών 

πληροφοριών είναι αντιστρόφως ανάλογος με τις προηγούμενες εμπειρίες των αγορών. 

Σύμφωνα με τον Von Alvensleben, μπορούν να αναγνωριστούν δύο τύποι πληροφοριών 

σχετικά με τους τρόπους αντίληψης ενός προϊόντος: 

α) η πραγματική πληροφορία  

β) η αποθηκευμένη πληροφορία  

 

Η πραγματική πληροφορία είναι ένα περίπλοκο σχήμα ερεθισμάτων, που μπορεί να 

χωριστεί στις άμεσες πληροφορίες και στις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον 

του προϊόντος. Οι άμεσες πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις ιδιότητες του προϊόντος –

φυσικές, τεχνικές, αισθητικές - καθώς και την τιμή την μάρκα, την ποικιλία και την 

προέλευση. 

Για τις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, ο καταναλωτής επηρεάζεται από το 

περιβάλλον στο οποίο διατίθεται το προϊόν, όπως η ατμόσφαιρα του καταστήματος, ο 

πωλητής, η ποικίλα των προϊόντων. 

 

Στην περίπτωση της αποθηκευμένης πληροφορίας, ο καταναλωτής έχει ήδη κάποια 

εμπειρία με το προϊόν, την οποία έχει απομνημονεύσει και η οποία είναι διαθέσιμη για 
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επεξεργασία. Στα προϊόντα που ο καταναλωτής έχει αποθηκευμένη εικόνα, επεξεργάζεται 

πληροφορίες και συγκρίνει : 

 Τη συνολική ποιότητα του προϊόντος με ορισμένες από τις ιδιότητες του  

 Τη συνολική εικόνα του προϊόντος με την εικόνα ενός παρόμοιού προϊόντος  

 Μια συγκεκριμένη ιδιότητα του προϊόντος με τη συνολική αξιολόγηση που έχει κάνει 

για το προϊόν  

 Μία συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων με μία άλλη 

2.8.9 Κριτήρια αξιολόγησης για της εναλλακτικές επιλογές 

Η ανίχνευση των κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών επιλογών και αποφάσεων των 

καταναλωτών αποτελεί σημαντικό τμήμα τόσο της ακαδημαϊκής έρευνας της επιστήμης του 

marketing, όσο και των ερευνών αγοράς που διεξάγουν οι επιχειρήσεις.  

Σε έρευνα για τα κριτήρια επιλογής της μαργαρίνης και του βουτύρου το 1996 , ως κριτήριο 

αξιολόγησης προτάθηκε από τους καταναλωτές η γεύση, η μοναδικότητα, τα φυτικά 

συστατικά, η καταλληλότητα για διάφορες χρήσεις και το ποσοστό λίπους (Steenkamp,1996). 

Έρευνα σε επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σημασία συνόλου αξιολογικών 

κριτηρίων επιλογής τροφίμων, έδειξε ότι τα πέντε πιο σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης ήταν: 

 Ποιότητα  

 Τιμή  

 Όνομα και φήμη κατασκευαστή  

 Φρεσκάδα  

 Υγιεινή και Εγγύηση (πιστοποίηση)  

(Steenkamp,1996)  

Από τα παραπάνω κριτήρια, η εγγύηση ως αξιολογικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που τα διατροφικά σκάνδαλα 

παρουσιάζουν έξαρση.  

Οι εγγυήσεις έχουν αξία για τους καταναλωτές γιατί κάνουν ευκολότερη την ερμηνεία και 

την επεξεργασία των πληροφοριών, αυξάνουν την πίστη του καταναλωτή στην απόφαση για 
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αγορά, επίσης μεγαλώνουν την ικανοποίηση από τη χρήση αφού το προϊόν αποκτά μια 

συναισθηματική, εκφραστική διάσταση (Fotopoulos and Kystallis, 2002). 

Οι εγγυήσεις μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές, όπως η μάρκα του προϊόντος και οι 

ετικέτες ποιότητας. 

Ο Van Trijp (1996) διαπίστωσε ότι το χοιρινό κρέας που φέρει ετικέτες ποιότητας 

εκλαμβάνεται ως ποιοτικότερο από τον καταναλωτή και ως ασφαλέστερο σε σχέση με 

προϊόντα που δεν έχουν ετικέτα.  

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και έρευνες για την συμπεριφορά του Έλληνα 

καταναλωτή. Οι Fotopoulos and Kystallis (2001,2003) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχει 

ιδιαίτερη αξία για την θεώρηση ενός προϊόντος ως ποιοτικό η πιστοποίηση του ως ΠΟΠ 

(Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως), για τον Έλληνα καταναλωτή σε προϊόντα όπως 

το ελαιόλαδο και τα μήλα. 

Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χώρα και ο τόπος προέλευσης 

επηρεάζει την αξιολόγηση του προϊόντος και ότι οι καταναλωτές προτιμούν προϊόντα από την 

χώρα τους παρά από άλλες χώρες (Steenkamp,1996). 

Από την άλλη πλευρά, η προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν ονομασίας προελεύσεως όταν 

πρόκειται γα προϊόν άλλης χώρας είναι κάπως περιορισμένη στην περίπτωση που ο 

καταναλωτής δεν γνωρίζει την συγκεκριμένη χώρα. 

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι στην περίπτωση που η ονομασία προέλευσης και η σύνδεση του 

προϊόντος με μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων των περιοχών παραγωγής στον ανταγωνισμό 

τους με τις μεγάλες πολυεθνικές στην εθνική και διεθνή αγορά.(Steenkamp,1996, Fotopoulos 

and Kystallis,2003). 

2.8.10 Πως αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την επικινδυνότητα των τροφίμων 

Όπως είδαμε και παραπάνω η υγιεινή και η εγγύηση ασφάλειας των τροφίμων αποτελούν από 

τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή των τροφίμων από τον καταναλωτή.  

Σχετική έρευνα που διεξήχθη στις 25 χώρες της ΕΕ με τη μεθοδολογία των προσωπικών 

συνεντεύξεων (“face to face” interview), η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή (DG-SANCO) 

και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
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Τροφίμων (European Food Safety Authority-EFSA), κατέγραψε την αντίληψη των 

ευρωπαίων καταναλωτών σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων. 

(α) «Θεώρηση» του τροφίμου» 

Για τους Ευρωπαίους πολίτες το τρόφιμο ως έννοια συνδέεται κατά βάση με θετικές 

αισθήσεις όπως τη γεύση (31%) και την ευχαρίστηση (29%), ενώ επιπλέον θεωρείται ως 

ζωτική ανάγκη (27%). Αντιθέτως, η σύνδεση του τροφίμου με τη διατήρηση της υγείας και 

την εμφάνιση συγκεκριμένων ασθενειών (παχυσαρκία, ασθένειες σχετιζόμενες με την 

παρουσία χημικών στα προϊόντα κλπ) έπεται σε ποσοστό (~20%). 

(β) «Κριτήρια για την αγορά του τροφίμου» 

Περίπου 2 στους 5 Ευρωπαίους βασίζουν την αγοραστική τους επιλογή στην ποιότητα και 

την τιμή του τροφίμου (42 και 40% αντίστοιχα). Η διακύμανση των απαντήσεων στο σχετικό 

ερώτημα δίνεται στο Διάγραμμα 5 για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.  

Σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων θέτουν ως βασικό τους κριτήριο την 

εμφάνιση/φρεσκάδα του προϊόντος, ενώ παράμετροι όπως η γεύση και οι οικογενειακές 

προτιμήσεις έπονται με ποσοστό γύρω στο 15%.  

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι, σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα, η βελτίωση της υγείας 

μέσα από τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους 

Ευρωπαίους, αφού μόλις το 10% θεωρεί μία τέτοια επιλογή ως βασικό αγοραστικό κριτήριο. 

 

 

Διάγραμμα 5 Τιμή και ποιότητα ως κριτήριο στην επιλογή των τροφίμων 
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(γ) Πως αξιολογούνται οι διατροφικοί κίνδυνοι 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των Ευρωπαίων, όταν τους ζητήθηκε να 

ιεραρχηθούν συγκεκριμένοι διατροφικοί κίνδυνοι, οι οποίοι απασχόλησαν ιδιαίτερα την 

κοινή γνώμη κατά τα τελευταία χρόνια. Στην κορυφή της σχετική λίστας επικινδυνότητας 

διακρίνουμε (σε ποσοστά >60%) την παρουσία φυτοφαρμάκων, κυρίως σε διάφορα είδη 

φρούτων και λαχανικών ή και αντιβιοτικών σε ζωικά προϊόντα. 

Σημαντική είναι και η ανησυχία (55-58%) των Ευρωπαίων σχετικά με τον κίνδυνο από την 

παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα (π.χ. σαλμονέλας σε κοτόπουλα) ή την 

παρουσία νέων ιών στη διατροφική αλυσίδα (π.χ. Avian Influenza).  

 Η παρουσία ΓΤΟ, η χρήση προσθέτων και συντηρητικών καθώς και η περιοδική εμφάνιση 

διαφόρων ζωονόσων (π.χ. «νόσος τρελών αγελάδων») αγγίζουν σημαντικό αριθμό 

Ευρωπαίων (50-55%) οι οποίοι επίσης ανησυχούν, αν και συγκριτικά σε μικρότερο ποσοστό 

(40-45%), σχετικά με την εμφάνιση αλλεργιών που συνδέονται με την κατανάλωση 

τροφίμων.  

Τέλος, είναι ενδιαφέρον, ότι ενώ οι καταναλωτές αξιολογούν ως σημαντικούς τους κινδύνους 

που σχετίζονται με «εξωγενείς παράγοντες», ουσιαστικά «αθωώνουν εαυτούς» τοποθετώντας 

ως τελευταίο παράγοντα στη λίστα επικινδυνότητας τα όποια προβλήματα ενδεχομένως 

οφείλονται στη δική τους συμπεριφορά (μη υγιεινή μεταχείριση και συντήρηση των 

τροφίμων, μη προσεχτική διατροφή .)  

(δ) Περί ασφάλειας των τροφίμων και αποτελεσματικότητας των Εθνικών Αρχών 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (>80%) παρουσιάστηκαν ενημερωμένοι για την 

ύπαρξη νέων ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τα 

δικαιώματα του καταναλωτή. Σε ποσοστό 60%, οι Ευρωπαίοι συμφωνούν με την άποψη ότι 

το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό, αν και λιγότεροι από τους μισούς 

(46%) αισθάνονται σίγουροι ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις τηρούνται σωστά.  

Ακόμα και έτσι όμως, σχεδόν τα 2/3 εμπιστεύονται τα τρόφιμα που παράγονται εντός της 

ευρωπαϊκής επικράτειας, θεωρώντας τα περισσότερα ποιοτικά αλλά και ασφαλή από τα 

αντίστοιχα εισαγόμενα. 

Ωστόσο, σκεπτικισμό ενδεχομένως να προκαλέσουν στους αρμόδιους των Ελεγκτικών 

Αρχών Τροφίμων (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο) τα ακόλουθα σημαντικά πορίσματα της 

έρευνας: 
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i. Η κοινή γνώμη παρουσιάζεται διχασμένη στο ερώτημα αν η ασφάλεια των τροφίμων 

ενισχύθηκε την τελευταία δεκαετία, αφού μόλις το 38% απάντησε θετικά..  

ii. Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι (47%) πιστεύουν ότι οι Εθνικές Αρχές, αν και γενικά ενεργούν 

προς την σωστή κατεύθυνση, ενδεχομένως αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην προστασία 

οικονομικών συμφερόντων από ότι στην προάσπιση της υγείας και των συμφερόντων του 

καταναλωτή.  

Σε αντίβαρο των προηγουμένων, είναι σαφέστατα πιο ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων (55%) έχει θετική αντίληψη για την ετοιμότητα και λειτουργία 

των Εθνικών Αρχών Τροφίμων. Μάλιστα θεωρούν ότι αυτές είναι καλά στελεχωμένες και 

χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις ως εργαλείο για την 

αποτελεσματική διαχείριση των διατροφικών κρίσεων.  

(ε) Τρόφιμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης 

Αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε επιπλέον η συσχέτιση μεταξύ του ενδιαφέροντος των 

πολιτών για την ασφάλεια των τροφίμων και του τρόπου με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης 

καλύπτουν τα σχετιζόμενα θέματα. Περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν ότι πρόσφατα 

πληροφορήθηκαν από τα ΜΜΕ για ζητήματα σχετικά με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τον 

αλκοολισμό και τις μεταδοτικές ασθένειες, ενώ μόνο το 13% των καλυπτόμενων θεμάτων 

σχετίζονταν με τα τρόφιμα κατά το τελευταίο εξάμηνο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου το 50% των ερωτηθέντων ενδέχεται να αλλάξει διατροφικές 

συνήθειες μετά από τον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης συγκεκριμένων διατροφικών 

προβλημάτων, ενώ το 40% παραμένει αδρανές ή αδιάφορο σχετικά. 

Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή μέσα από το Ευρωβαρόμετρο 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αρκετά από τα βασικά ερωτήματα του Ευρωβαρομέτρου, 

παρουσιάζουμε ως χώρα σημαντικές αποκλίσεις από τον κοινοτικό μέσο όρο.  

Έτσι, για παράδειγμα, ο Έλληνας καταναλωτής, σε εμφανώς μεγαλύτερα ποσοστά από τον 

Ευρωπαίο (65% έναντι 42% ), θεωρεί την ποιότητα ως βασικό κριτήριο επιλογής ως προς 

την αγορά ενός τροφίμου. Η τιμή του προϊόντος ως παράμετρος αν και έπεται σημαντικά, εν 

τούτοις παραμένει ελαφρώς αυξημένη (45% έναντι 40%).  

Επιπλέον, οι Έλληνες συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ευαισθητοποιημένων Ευρωπαίων 

σχετικά με τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία τους, αφού με ποσοστό 53% 

κατατάσσονται τέταρτοι στη σχετική λίστα των 25 κρατών. Ενδεχομένως, η ύπαρξη της 
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ιδιαίτερα προβεβλημένης Ελληνικής Μεσογειακής Δίαιτας δρα εδώ συνειρμικά και συντελεί 

στην - έστω θεωρητική - τάση για μια πιο προσεγμένη διατροφή. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όπως άλλωστε φαίνεται και στο Διάγραμμα 6, ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής ανησυχεί περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο σχετικά με: 

(α) την παρουσία των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα φυτικά προϊόντα, 

(β) τις διατροφικές αλλεργίες, 

(γ) τη χρήση γενετικών τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στα τρόφιμα. 

Επιπλέον ενώ αρκετά ψηλά στη λίστα επικινδυνότητας (4η και 5η θέση αντίστοιχα) 

τοποθετείται στη χώρα μας η ύπαρξη διατροφικών κινδύνων που σχετίζονται με 

(α) την εμφάνιση νέων ιών, π.χ. τύπου Avian Influenza 

(β) τη «μη ενδεδειγμένη» τήρηση των συνθηκών υγιεινής κατά την επεξεργασία και 

πώληση των τροφίμων (μονάδες παραγωγής, χώροι μαζικής εστίασης). 

Ωστόσο, παρά την ιδιαίτερη εγρήγορση και ανησυχία μας για τις διατροφικές κρίσεις της 

εποχής, φαίνεται ότι περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη τις κρατικές αρχές. Σε ποσοστό 57%, 

(αισθητά μεγαλύτερο του μέσου κοινοτικού όρου, ~50%), οι Έλληνες θεωρούν ότι οι 

αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς της χώρας μας:  

(α) ενημερώνουν άμεσα και με διαφάνεια τους καταναλωτές για την ύπαρξη 

διατροφικών προβλημάτων, 

(β) αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά κατά τη διαχείριση των διατροφικών 

κρίσεων. 

 

Διάγραμμα 6 Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων από τον Έλληνα καταναλωτή 
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Την ίδια στιγμή, όμως, περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο εμπιστευόμαστε την 

επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, την οποία και θεωρούμε ως σημαντικό και αξιόπιστο 

παράγοντα για την σωστή πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση των διατροφικών 

κινδύνων (www.efet.gr).  

http://www.efet.gr/
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2.9 Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Προϋπόθεση για 

την Ανάπτυξη Της Αγροτικής Οικονομίας. 

2.9.1 Εισαγωγή 

Ο Αγροτοδιατροφικός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Οικονομία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο δεύτερος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων στον κόσμο 

μετά τις ΗΠΑ. 

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων είναι η μεγαλύτερη στον 

κόσμο και ο τρίτος εργοδότης στο χώρο της Βιομηχανίας, ενώ οι ευρωπαίοι καταναλωτές 

είναι οι καλύτερα ενημερωμένοι – οργανωμένοι και έχουν όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις 

σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων, απαιτήσεις που οι αγρότες και οι άλλοι 

επαγγελματίες του χώρου δε μπορούν να αγνοούν 

http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_el.htm. 

2.9.2 Διεθνείς ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων  

Σε παγκόσμιο επίπεδο και στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο οργανισμός για 

την παγκόσμια υγεία – World Health organization (WHO), ο οργανισμός Τροφίμων και 

Γεωργίας – Food and Agricultural Organization (FAO) και ο οργανισμός για το παγκόσμιο 

εμπόριο – World Trade Organization (WTO) συμφώνησαν για τα ζητήματα της ασφάλειας 

των τροφίμων. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν ο Codex Alimentarius. 

Σκοπός του Codex Alimentarius είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η ασφάλεια των 

τροφίμων. 

Η εφαρμογή του Codex Alimentarius έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία της 

υγείας των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην ανάπτυξη του παγκόσμιου 

εμπορίου τροφίμων γιατί καθιέρωσε διεθνώς κοινά αποδεκτά standards για την ασφάλεια και 

την ηπιότητα των τροφίμων. 

Το Codex Alimentarius έχει γίνει αποδεκτό και εφαρμόζατε από 171 χώρες οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 98% του παγκόσμιου εμπορείου (www.fao.org). 

http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_el.htm
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2.9.3 Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφάλεια τροφίμων  

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), η πρώτη κοινή πολιτική της κοινότητας είχε στόχο να 

καλύψει την τεράστια έλλειψη τροφίμων σε μια κατεστραμμένη από τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο Ευρώπη. Κατά τη δεκαετία του ’70 η κοινότητα πέτυχε το στόχο που με την ίδρυση 

της είχε θέσει. Η κοινότητα όχι μόνο είχε πετύχει να είναι αυτάρκης στα περισσότερα 

αγροτικά προϊόντα αλλά κα να δημιουργήσει τεράστια αποθέματα, από μια εξόχως εντατική 

και παραγωγική γεωργία. 

Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με την ολοένα και 

αυξανόμενη χρήση των εισροών (φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ορμονών κλπ) έφεραν στην 

επιφάνεια μια σειρά από διατροφικές κρίσεις. 

Η συνεχιζόμενη εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής δημιούργησε τεράστια 

προβλήματα όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στο χρήστη – αγρότη, καλλιεργητή ο οποίος 

είναι εκτεθειμένος σε χημικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία του.( 

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm) 

Τα παραπάνω προβλήματα έφεραν στο φως τα όρια της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας 

οι οποίες παρουσίαζαν κενά. Με στόχο την κάλυψη των κενών που δημιούργησαν οι νέες 

συνθήκες παραγωγής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το 1997 τη πράσινη βίβλο που 

αναφέρει τις γενικές αρχές της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην ΕΕ και αποτέλεσε την 

απαρχή ευρύτατου προβληματισμού γύρω από την ισχύουσα νομοθεσία για τα τρόφιμα. 

2.9.4 Ατζέντα 2000 

Η μεταρρύθμιση σταθμός που καθορίζει το μέλλον του Αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη 

της Υπαίθρου στην ΕΕ είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000 καθώς 

ορίζει την Ασφάλεια και την Ποιότητα των Τροφίμων ως πρωταρχικό στόχο της ΕΕ μέσα 

στα πλαίσια της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης. 

Γίνεται σαφές ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη στροφή από την ποσοτική στην ποιοτική 

γεωργία. 

2.9.5 Στόχοι της νέας πολιτικής 

Οι γενικοί στόχοι της νέας πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων είναι οι εξής: 

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
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 Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου της υγείας των ανθρώπων μέσω της αύξησης των ελέγχων 

σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας. 

 Τοποθέτηση της ποιότητας ως κυρίου μελήματος παραγωγής.  

 Τι εννοούμε όμως όταν λέμε ποιότητα στα τρόφιμα; 

 Η έννοια της ποιότητας διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 

1. Αφενός η μη διαπραγματεύσιμη ποιότητα που αφορά την ασφάλεια της διατροφής 

μας και τις απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος των ζωικών 

και φυτικών ειδών. 

2. Και αφετέρου τη σχετική ή υποκειμενική ποιότητα που καθιστά ένα τρόφιμο 

μοναδικό ως προς τη γεύση, την εμφάνιση, το άρωμα. 

 Αποκατάσταση εμπιστοσύνης των καταναλωτών.  

Για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών η ασφάλεια των τροφίμων 

ενισχύεται με τις πιο αυστηρές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου. Οι καταναλωτές 

απαιτούν και πρέπει να διαθέτουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την ποιότητα, τον 

τόπο και τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. 

Στόχος της παραγωγής σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπουν τα 

συστήματα διασφάλισης ποιότητας είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των 

τροφίμων από το χωράφι έως το πιάτο του καταναλωτή. 

Στα πλαίσια εφαρμογής όλων των παραπάνω το 2002 άρχισε η εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) 178/2002 που καθορίζει 5 βασικές αρχές που υπερισχύουν όλων των διατάξεων στον 

τομέα της Αγροτικής Παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων. 

 Επιβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τροφικής αλυσίδας. 

 Η ανάλυση του κινδύνου είναι ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής για την ασφάλεια των 

τροφίμων. 

 Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων που 

εισάγουν, παρασκευάζουν, μεταποιούν ή διανέμουν. 

 Η ανιχχνευσιμότητα (traceability) των προϊόντων καθιερώνονται σε όλα τα στάδια της 

διατροφικής αλυσίδας δηλαδή οι γεωργικές επιχειρήσεις, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 

κ.λπ. πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να παρακολουθούν την πορεία των 

προϊόντων τους. 
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 Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε σαφή και ακριβή πληροφόρηση για την ποιότητα και την 

ασφάλεια των τροφίμων. 

2.9.6 Απαιτήσεις λιανεμπόριου σε θέματα ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων 

Παράλληλα με τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Εθνικές 

Κυβερνήσεις οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και 

εμπορίας τροφίμων προχώρησαν στην καθιέρωση ιδιωτικών κανόνων και προτύπων βάσει 

των οποίων είναι υποχρεωμένοι οι παραγωγοί να καλλιεργούν ή να εκτρέφουν ζώα οι οποίοι 

επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου (Super 

Markets) της Ευρώπης.  

2.9.7 Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων 

Τα περισσότερο διαδεδομένα συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων διεθνώς, είναι 

τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της σειράς ISO (International Organization for 

Standardization). Μέσα στη σειρά ISO περιλαμβάνεται το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων 

ISO 22000:2005 το οποίο βασίζεται στις βασικές αρχές του HACCP (Hazard Analysis of 

Critical Control Points).  

Τα συστήματα αυτά συμβάλουν στη διοίκηση και διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων 

από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η αποθήκευση, τυποποίηση -μεταποίηση τους έως αυτά να 

φθάσουν στον καταναλωτή.  

Πέραν όμως από τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα για τη διασφάλιση της ποιότητας 

αναπτύχθηκαν και μια σειρά από ιδιωτικά πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας και 

ασφάλειας των τροφίμων. 

2.9.8 Ιδιωτικά πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων 

Τα ιδιωτικά πρότυπα εκτός από την κύρια αποστολή τους που είναι η διασφάλιση της 

ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων λειτουργούν και ως εργαλεία αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων που τα εφαρμόζουν από τις αλυσίδες του λιανεμπορίου ενώ πολλές φορές 

λειτουργούν και ως εργαλεία αποκλεισμού προμηθευτών (market barriers). 

Για το ρόλο των ιδιωτικών προτύπων στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων αλλά και 

στη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου τροφίμων υπάρχει πλούσια επιστημονική 
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αρθρογραφία που παρουσιάζει και αναλύει τη σπουδαιότητα και τον ρόλο τους (Martinez 

M.G. and Pool N., 2004) (Jaffee S. And Masakure O., 2005) (Trienekens J. And Zuurbier P., 

2007) (Hatanaka M., and Busch L., 2008). 

2.9.8.1  BRC (British Retail Corsortium) 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων η Ένωση των Βρετανικών Super Μarkets 

(British Retail Consortium) έκδωσε το 1998 το πρωτόκολλο BRC, με το οποίο είναι 

υποχρεωμένες να πιστοποιούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να γίνουν προμηθευτές 

αγροτικών προϊόντων στις Βρετανικές αλυσίδες Super Market.  

2.9.8.2  IFS (International Food Standard) 

Επίσης η Ένωση Γερμανών Χονδρεμπόρων, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις για την 

ασφάλεια των τροφίμων δημιούργησε ιδιωτικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί διαβατήριο για 

τις Γερμανικές αγορές, το πρότυπο αυτό είναι γνωστό ως International Food Standard 

(IFS). 

2.9.8.3  GLOBALG.A.P. (EUREPG.A.P.) 

Το 1997 μια ομάδα αποτελούμενη από τα 13 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Super Market 

δημιούργησαν το Euro- Retailers Produce Working Group (EUREP). 

Το 1999 δημιούργησαν ένα πρωτόκολλο αποτελούμενο από κανόνες και ρυθμίσεις ορθής 

γεωργικής πρακτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο ονομάστηκε EUREPG.A.P. 

και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή. 

Το EUREPG.A.P. είναι ένα σύνολο από διαδικασίες και κανόνες καλλιεργητικής τεχνικής, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας τροφίμων (βάσει των αρχών του HACCP) και 

μέτρων προστασίας των εργαζομένων με στόχο την παραγωγή ασφαλών τροφίμων ( 

EUREPG.A.P., 2001). 

Το EUREPG.A.P. το 2008 μετονομάστηκε σε GLOBALG.A.P., εφαρμόζεται σε 

περισσότερες από 80 χώρες ενώ περισσότεροι από 100 ανεξάρτητοι πιστοποιητικοί 

οργανισμοί παγκοσμίως, έχουν διαπιστευτεί για την πιστοποίηση του προτύπου 

GLOBALG.A.P. (GLOBALG.A.P., 2008). 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών και οι Έλληνες παραγωγοί παρά την 

αρχική ολιγωρία τους προσαρμόστηκαν γρήγορα στα νέα δεδομένα με αποτέλεσμα η Ελλάδα 
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να βρίσκετε στην τρίτη θέση ανάμεσα σε ογδόντα χώρες, όσο αφορά τον αριθμό των 

πιστοποιημένων παραγωγών με 7.189 παραγωγούς, με πρώτη την Ιταλία με 12.759 

παραγωγούς, δεύτερη την Ισπανία με 12.672 παραγωγούς, ενώ στην τετάρτη και πέμπτη θέση 

βρίσκονται η Γερμανία και η Ολλανδία με 7.189 και 5128 παραγωγούς αντίστοιχα (στοιχεία 

Οκτωβρίου 2007), (GLOBALG.A.P. FACTS + FIGURΕS, 2008) 

2.9.8.4  «Tesco’s Natures Choice» 

Αρκετοί λιανοπωλητές δεν αρκούνται στα παραπάνω standards και έχουν προχωρήσει στην 

καθιέρωση επιπλέον απαιτήσεων προκειμένου να συνεργαστούν με παραγωγούς και 

εμπόρους τροφίμων. 

Ειδικότερα μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανεμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας η Tesco 

παρόλο που συμμετέχει στην GLOBALG.A.P. απαιτεί τα φρούτα και λαχανικά που θα 

διακινηθούν μέσω των δικών της σημείων πώλησης να έχουν παραχθεί σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο «Tesco’s Natures Choice»( Tesco, 2004) 

Παράλληλα με την εφαρμογή των προτύπων, την πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, 

τη μεταποίηση των προϊόντων αρκετές αλυσίδες λιανοπωλητών επεμβαίνουν και στο επίπεδο 

των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών ουσιών στα φρούτα και τα λαχανικά 

θεσπίζοντας δικά τους Standards αυστηρότερα από τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

καθώς και στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού προχωρήσουν σε 

αναλύσεις υπολειμμάτων ανεξάρτητες από τις αναλύσεις που έχουν πραγματοποίησει οι 

προμηθευτές τους ανακοινώνουν τα αποτελέσματα για την ενημέρωση των καταναλωτών 

τους. (Marks and Spencer, 2004). 

Επιπλέον οι Γερμανικές αλυσίδες του λιανεμπορίου (Aldi, Kaufland, Rewe, Lidl, Metro, 

Edeka) εισήγαγαν από το 2007 αυστηρότερα standards για τα υπολείμματα των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων από αυτά που επιβάλει η νομοθεσία. 

Οι παραπάνω λιανεμπορικές αλυσίδες απαιτούν από τους προμηθευτές τους για τα φρούτα 

και λαχανικά που διακινούν:  

 Τον εντοπισμό όχι περισσοτέρων από 5 δραστικών σε κάθε δείγμα 

 Το άθροισμα των ευρημάτων των αναλύσεων να μην υπερβαίνει το 80% του 

αθροίσματος των MRL’s και επίσης να ανιχνεύονται 5 δραστικές ουσίες. 
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 Να μην υπερβαίνουν τα ευρήματα των αναλύσεων το 70% του MRL’s και επίσης να 

ανιχνεύονται 5 δραστικές. 

 Η ανίχνευση των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνει το 33% του MRL’s της 

δραστικής ουσίας 

Επίσης εκτός από τα MRL’s λαμβάνεται υπόψη και ο δείκτης οξείας δόσης αναφοράς ARfD 

(Acute Reference Dosage). Είναι η εκτίμηση των υπολειμμάτων μιας δραστικής ουσίας στα 

τρόφιμα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας χωρίς καμία δυσμενή επίδραση στην υγεία του 

καταναλωτή (Επικοινωνία με τμήματα διασφάλιση ποιότητας Super Market, 2008).  

2.9.9 Προτάσεις 

Γίνεται αντιληπτό ότι για την ανάπτυξη της εμπορίας των Κρητικών αγροτικών προϊόντων 

στις διεθνείς αγορές είναι απαραίτητο η διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης να 

ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 

Για την προώθηση των θεμάτων διασφάλισης ποιότητας, η Περιφέρεια Κρήτης θα μπορούσε 

να συστήσει στις αρμόδιες διευθύνσεις γραφεία για την ενημέρωση παραγωγών και 

επιχειρήσεων για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαιτούν οι διεθνείς αγορές. 

2.9.10 Παράρτημα 
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2.10 Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) 

2.10.1 Εισαγωγή 

Οι αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης έχουν μικρό 

μέγεθος με ελάχιστες δυνατότητες εξωστρέφειας και υποτυπώδη οργάνωση. 

Για την υπέρβαση των μειονεκτημάτων αυτών προτείνεται η συμμετοχή των παραγωγών 

σε οργάνωση παραγωγών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 543/2011. 

2.10.2 Νομική έννοια των ΟΠ 

 Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο 

έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των γεωργών κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

Καν(ΕΚ) 1782/03 του Συμβουλίου, οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα 

προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ του Καν(ΕΚ) 1234/07 ή/και 

προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι: 

α. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, 

Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις). 

β. Εταιρείες του Εμπορικού Νόμου ( Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 

Ως έδρα της ΟΠ, ορίζεται η περιοχή στην οποία η ΟΠ διαθέτει σημαντικές εγκαταστάσεις 

εκμετάλλευσης ή το μεγαλύτερο αριθμό μελών. 

2.10.3 Απαιτήσεις 

Για την περιφέρεια της Κρήτης ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών ανά Ο.Π. είναι 40, ενώ η 

ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ανά Ο.Π. είναι 350.000 €. όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 33): 
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Πίνακας 33 Ελάχιστος αριθμός παραγωγών ανά Ο.Π. 

ΝΟΜΟΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ 

O.Π. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 

Ο.Π. (εκ. €) 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
40 0,35 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (για ολη την 

χώρα): 
  

7.1. Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επιθυμούν 

να αναγνωριστούν αποκλειστικά για μικρούς 

ερυθρούς καρπούς (φράουλα, βατόμουρα, 

σμέουρα κλπ) ή 

λαχανικά προϊόντα. 

20 0.1 

7.2 Ο.Π. οπωροκηπευτικών που 

επιθυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά 

για καρπούς 

με κέλυφος ή μανιτάρια ή οπωροκηπευτικά 

βιολογικής 

παραγωγής ή αρωματικά φυτά. 

10 0,1 

 

Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται αποκλειστικά για προϊόντα τα οποία 

προορίζονται για μεταποίηση θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται 

πράγματι για μεταποίηση ως εξής : 

α. Με ετήσιες συμβάσεις μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών 

μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, 

οι οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. (ΔΑΑ), που 

έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών.  

 β. Με την τήρηση εκ μέρους της ΟΠ, αρχείου παραστατικών για τις ποσότητες 

των προϊόντων που παρέδωσαν τα μέλη της ,σε εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων 

και με τον αριθμό της σχετικής σύμβασης αφ ενός και αφ ετέρου τήρηση αρχείου με τα 

παραστατικά πώλησης των αντίστοιχων ποσοτήτων προς τις μεταποιητικές μονάδες με 

τις οποίες η ΟΠ έχει υπογράψει τις παραπάνω συμβάσεις. 
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2.10.4 Μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών 

Μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών, είναι τα νόμιμα μέλη του νομικού προσώπου που είναι 

παραγωγοί του προϊόντος /ή των προϊόντων που αφορά η αναγνώριση και τα οποία 

εγγράφονται στο υποχρεωτικά τηρούμενο μητρώο μελών της ΟΠ. 

Όσον αφορά τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, τις Κοινοπραξίες Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και τις Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, μέλη των 

Οργανώσεων Παραγωγών είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι νόμιμα μέλη των νομικών 

προσώπων που τις συνιστούν και παράγουν το ή τα προϊόντα που αφορά η αναγνώριση. 

Κάθε γεωργός θα πρέπει να είναι μέλος μόνο σε μια ΟΠ για τα προϊόντα που παράγονται 

στην εκμετάλλευσή του και καλύπτονται από την απόφαση αναγνώρισης της ΟΠ. 

Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού σαν μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο 

καταστατικό του νομικού προσώπου και στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας της ΟΠ και 

δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος. Στις περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί 

επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή συμβάσεων μεταποίησης, ή έχουν 

υλοποιηθεί επενδύσεις δυνάμει του επιχειρησιακού προγράμματος σε επιμέρους 

εκμεταλλεύσεις μελών της ΟΠ ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις, κανένα μέλος δεν είναι 

δυνατόν να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, εκτός αν η ΟΠ του χορηγήσει 

σχετική άδεια. Στην περίπτωση που επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί δυνάμει του επιχειρησιακού 

προγράμματος σε επιμέρους εκμεταλλεύσεις μελών της Οργάνωσης Παραγωγών, το μέλος 

μπορεί να αποχωρήσει από την ΟΠ όταν θα έχει αποσβεστεί η επένδυση. Στην περίπτωση 

που η αποχώρηση γίνει νωρίτερα θα πρέπει να επιστραφεί στην ΟΠ η απομένουσα αξία της 

επένδυσης. 

Μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Οργάνωση Παραγωγών στην οποία ανήκει, 

υποβάλλει σχετική αίτηση διαγραφής και εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών πριν την 

αποχώρηση του , η ΟΠ υποχρεούται να έχει εκδώσει την σχετική απόφαση διαγραφής. 

Μέλος ΟΠ, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο αποδεσμεύεται ή διαγράφεται, απαγορεύεται για 

το έτος που ακολουθεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αποχώρησης - διαγραφής 

του από την σχετική ΟΠ, να γίνει μέλος άλλης Ομάδας Παραγωγών που βρίσκεται σε 

διαδικασία προαναγνώρισης ή είναι ήδη προαναγνωρισμένη για τα προϊόντα για τα οποία έχει 

αναγνωριστεί η ΟΠ από την οποία αποχωρεί. 
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2.10.5 Επιχειρησιακά προγράμματα 

Οι αναγνωρισμένες ΟΠ έχουν τη δυνατότητα υποβολής επιχειρησιακού προγράμματος 

διάρκειας τριών έως πέντε ετών το οποίο εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους (1η Ιανουαρίου 

μέχρι 31η Δεκεμβρίου) με ετήσιο ύψος επένδυσης μέχρι το 8,2% της αξίας της παραγωγής 

που διατίθεται στο εμπόριο από την ΟΠ κατά την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 52 και 53 του καν. 1580/2007, για την αξία της παραγωγής και για 

την περίοδο αναφοράς αντίστοιχα, καθορίζοντας ετήσια περίοδο αναφοράς από 1 Ιανουαρίου 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου δύο έτη πριν το έτος έναρξης της υλοποίησης του προγράμματος. 

2.10.6 Κοινοτική ενίσχυση 

Η κοινοτική ενίσχυση στα ανωτέρω Ε.Π. ανέρχεται στο 50% των δαπανών που έχουν 

πραγματοποιηθεί ή στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο από την ΟΠ 

την περίοδο αναφοράς. Η κοινοτική ενίσχυση καταβάλλεται, μετά την αίτηση πληρωμής που 

γίνεται μέχρι τις 15/02/20ΧΧ , τον Οκτώβριο του 20ΧΧ. 

2.10.7 Περίοδος υποβολής 

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στη ΔΑΑ, που έχει την έδρα της η Ο.Π., το 

αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του 

επιχειρησιακού προγράμματος.  

2.10.8 Όργανα διοίκησης  

Η Οργάνωση Παραγωγών εφαρμόζει έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και διοικείται 

από ένα Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τριμελές και μια Διαχειριστική Επιτροπή (δεν 

αποκλείεται να είναι και το ίδιο). 

2.10.9 Επιχειρησιακό Ταμείο  

Είναι ένας λογαριασμός τραπέζης που εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες πληρωμών του 

επιχειρησιακού προγράμματος . Δηλαδή η εξόφληση κάθε δαπάνης γίνεται μέσω τραπέζης 

και συγκεκριμένα αυτού του λογαριασμού και έτσι τεκμηριώνεται και η υλοποίηση του 

επιχειρησιακού προγράμματος. 
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 Πίνακας 34 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (*) 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΟ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προγραμματισμός της παραγωγής Δράσεις με στόχο τον 

προγραμματισμό της παραγωγής 
(μη εξαντλητικός κατάλογος) 

Συντονισμένη μετατροπή ποικιλιών (νέες φυτεύσεις, εκρίζωση και επαναφύτευση, επανεμβολιασμοί) 

Πολλαπλασιαστικό υλικό πολυετών καλλιεργειών  

Αντιπαγετική και αντιχαλαζιακή προστασία 

Μέσα πρωίμισης και οψίμισης της παραγωγής 

Αγορά εξοπλισμού για δίκτυο μετεωρολογικών προειδοποιήσεων 

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν την παραγωγή 

Απόκτηση μέσων παραγωγής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς μέλη 

Απόκτηση εξοπλισμού συλλογής προϊόντων και μέσων συλλογής για από κοινού χρήση από τους παραγωγούς μέλη 

Εξοπλισμός με συστήματα άρδευσης 

Εξοπλισμός πληροφορικής για τη βελτίωση της παρακολούθησης της παραγωγής 

Βελτίωση και διατήρηση της 

ποιότητας του προϊόντος 

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση ή 

τη διατήρηση της ποιότητας του 

προϊόντος (μη εξαντλητικός 
κατάλογος) 

Βιολογική παραγωγή (κόστος πιστοποίησης) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής (κόστος πιστοποίησης) 

Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 

Οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας με ISO, HACCP 

Οργάνωση για ιχνηλασημότητα 

Μηχανοργάνωση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας 

Δαπάνες προσωπικού που ασχολούνται με τη βελτίωση ή τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας 

Βελτίωση της εμπορίας του 

προϊόντος 

Δράσεις με στόχο τη βελτίωση 

της εμπορίας (μη εξαντλητικός 

κατάλογος) 

Επενδύσεις για τη δημιουργία ή/και τη βελτίωση των υποδομών που χρησιμοποιούνται για την εμπορία της παραγωγής( 

παραλαβή, διαλογή - τυποποίηση, συσκευασία, αποθεματοποίηση, μεταποίηση)(****) 

Επενδύσεις σε εμπορικά γραφεία 

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει για επενδύσεις σε μέσα μεταφοράς λόγω των πρόσθετων εγκαταστάσεων για ψυκτικό 

μηχανισμό ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα 

Μηχανοργάνωση των συστημάτων ταξινόμησης, αποθεματοποίησης κλπ 

Δημιουργία website (internet/intranet) 

Μελέτες αγοράς (ανάλυση αγοράς, τεστ καταναλωτών κλπ) 

Προώθηση των προϊόντων της ΟΠ (διαφημιστικά φυλλάδια, καταχωρήσεις στον τύπο, διαφημιστικά κλπ) 

Συμμετοχή σε εκθέσεις 

Δημιουργία τμήματος εμπορίας για την παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων στις αγορές, τη 

διαμόρφωση των τιμών κλπ 

Αγορά γής (συνδέεται με συγκεκριμένη επένδυση του επιχ. προγράμματος) 

Δαπάνες προσωπικού που ασχολείται με τη βελτίωση του επιπέδου εμπορίας 

Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων Δράσεις για την πρόληψη και Απόσυρση 
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διαχείριση των κρίσεων Δωρεάν διανομή αποσυρομένων προϊόντων 

Πράσινη συγκομιδή 

Ασφάλιση της παραγωγής 

Αποπληρωμή δανείων για δαπάνες που αφορούν το μέτρο της πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων 

Προστασία του περιβάλλοντος 

(*****) 

Περιβαλλοντικά είδη δράσεων 

(μη εξαντλητικός κατάλογος) 

Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας 

Βιολογική μέθοδος παραγωγής 

Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 

Νέες εγκαταστάσεις ή αντικατάσταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων με νέες εγκαταστάσεις με υψηλότερη 

αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας και μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων. 

Περιβαλλοντική διαχείριση των υπολειμμάτων καλλιεργειών 

Επενδύσεις για τον καθαρισμό υλικών πολλαπλής χρήσης 

Περιβαλλοντικές δράσεις σε σχέση με τις μεταφορές 

Κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική βοήθεια 

Λοιπές Δράσεις κατάρτισης και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες (μη 
εξαντλητικός κατάλογος) 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

Ενημερωτικά έντυπα – οδηγίες 

 Λοιπές δράσεις 
(μη εξαντλητικός κατάλογος) 

Γενικά έξοδα που αφορούν το επιχ. πρόγραμμα (2% των δαπανών) 
Νομικά και διοικητικά έξοδα για συγχωνεύσεις ΟΠ, δημιουργία διεθνικών ΟΠ, ΕΟΠ κλπ 

(*)Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 

(**) Περιλαμβάνονται τα σπαράγγια, αγγινάρες και φράουλες εφόσον η χρήση του πολ/κού υλικού είναι πολυετής 

(***) Επιλέξιμο για ενίσχυση σύμφωνα με το σημείο 1, τέταρτη παύλα,του παραρτ. VIII του Καν(ΕΚ) 1580/07 στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας (****)Δεν θεωρούνται εργασίες πρώτης 
μεταποίησης ο καθαρισμός, η κοπή, η αφαίρεση άχρηστων τμημάτων, η αποξήρανση και η συσκευασία νωπών προϊόντων ενόψει της διάθεσής τους στο εμπόριο. (*****) Σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 περιβαλλοντικές δράσεις ή τουλάχιστον το 10% των δαπανών να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις κάθε χρόνο . 
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2.10.10 Συμβολαιακή γεωργία 

Με τον όρο Συμβολαιακή Γεωργία εννοείται η συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεδομένης ποιότητάς και ποσότητάς με προκαθορισμένη 

τιμή πώλησης των προϊόντων. με οικονομική υποστήριξη για αγορά των εφοδίων και τεχνική 

στήριξη των αγροτών.  

Οι συμβαλλόμενοι μπορεί να είναι αφενός ένας ή περισσότεροι παραγωγοί και αφετέρου μια 

εταιρεία διακίνησης προϊόντων, μια αγροτοβιομηχανία, μια ομάδα καταναλωτών ή το κράτος.  

Η γεωργία αυτή προκύπτει ως απαίτηση της αγοράς για τη διασφάλιση της 

αγροτοβιομηχανίας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παραγωγού και τη διαχείριση της 

παραγωγής.  

Η εφαρμογή της προϋποθέτει την πλήρη γνώση των κανόνων της λειτουργίας της αγοράς, την 

αξιοπιστία των συμβαλλομένων μερών, την επιμόρφωση και κατάρτιση των παραγωγών και 

βέβαια την τήρηση των υποχρεώσεων από όλους τους εμπλεκόμενους. 

Στη χώρα μας, είναι πολλά τα παραδείγματα σύναψης συμφωνιών για παραγωγή προϊόντων 

(πατάτα, καπνός, βαμβάκι κ.α.) προκαθορισμένης ποιότητας, ποσότητας και τιμής μεταξύ 

παραγωγών και αγροτοβιομηχανίας. 
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3 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
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3.1 Εισαγωγή της καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

3.1.1 Εισαγωγή 

3.1.1.1 Χρήσεις, σημασία και εμπορική αξία των αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών 

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της 

γεωπονικής επιστήμης. Η σημασία τους σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής είναι γνωστή 

από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες 

επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα πληθώρας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην 

ιατρική, τη φαρμακευτική, την αρωματοποιία, τη μαγειρική, τη συντήρηση τροφίμων και σε 

ποικίλους άλλους τομείς. Η απομόνωση πολλών φυτοχημικών ουσιών και η τεκμηρίωση της 

βιοδραστικότητας τους εντός του ανθρώπινου οργανισμού έχει οδηγήσει στην προώθηση της 

καλλιέργειας και στην αναζήτηση τρόπων βελτιστοποίησης της απόδοσης των αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών. Αυτό είχε ως συνέπεια τη διόγκωση του συνόλου των εισαγωγών 

και εξαγωγών τέτοιων φυτών παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες, δεδομένης της επέκτασης 

των εφαρμογών τόσο των ίδιων όσο και των εξ αυτών προκύπτοντων δραστικών ουσιών.  

Η χώρα μας αποτελεί έναν θαυμάσιο βιότοπο που περιλαμβάνει ποικίλες μορφές φυτών και 

ζώων. Μία κατηγορία φυτών της ελληνικής χλωρίδας που είναι εκτενώς διαδεδομένα σε 

πολλές περιοχές είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Με τον όρο αρωματικά 

καλούνται αυτοφυή ή καλλιεργούμενα φυτά που ευδοκιμούν σε ορεινές, ημιορεινές ή πεδινές 

περιοχές της Ελλάδας και περιέχουν αρωματικά συστατικά. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές 

η αρωματικότητα σχετίζεται με την περιεκτικότητα των φυτών σε πτητικές ουσίες που 

εξαερώνονται και προσδίδουν χαρακτηριστικό ευχάριστο άρωμα, ουσίες γνωστές ως αιθέρια 

έλαια. Κάποιοι άλλοι συσχετίζουν την αρωματικότητα με την ύπαρξη χημικών ουσιών που 

φέρουν αρωματικό δακτύλιο π.χ. βενζολικές ομάδες. Φαρµακευτικό φυτό λέγεται κάθε φυτό 

που περιέχει δραστικά συστατικά ικανά να προλάβουν, να ανακουφίσουν ή να θεραπεύσουν 

ασθένειες. Το τµήµα του φαρµακευτικού φυτού που εµπεριέχει τις δραστικές ουσίες 

ονοµάζεται δρόγη. Δεν υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στα αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά καθώς πολλά εξ αυτών έχουν και τις δύο ιδιότητες. 

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πολλά αρωματικά φυτά στα οποία 

αποδίδονταν φαρμακευτικές ιδιότητες ή συνδέονταν με συγκεκριμένες τελετουργίες. Για 

παράδειγμα, ο Ιπποκράτης αναφέρει το δίκταμο ως φυτό προώθησης του τοκετού 
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(ωκυτόκιον), ενώ αναφέρεται ότι ο κράταιγος αποτελούσε φυτό που έφερνε τύχη και 

ευημερία.Πολλά από αυτά τα αυτοφυή βότανα αποτελούσαν σημαντικό και αναπόσπαστο 

τμήμα της διατροφής των κατοίκων της Μεσογείου (όπως οι Κρήτες) στα μέσα του 

περασμένου αιώνα. Η πληθώρα των αντιοξειδωτικών συστατικών που περιέχουν, σε 

συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το σύνολο των διατροφικών 

συνηθειών της μεσογειακής διατροφής, αποτελούσαν σημαντικούς παράγοντες θωράκισης 

της υγείας των κατοίκων των περιοχών αυτών, γεγονός που φαίνεται και από τον αυξημένο 

μέσο όρο ζωής τους συγκριτικά με τους κατοίκους άλλων περιοχών της Ευρώπης (Jones, 

2000, Μελέτη των επτά χωρών). Η από αρχαιοτάτων χρόνων διάδοση των αρωματικών 

φυτών, η οποία στις μέρες μας υποστηρίζεται από πληθώρα επιστημονικών μελετών, 

οφείλεται στο ότι περιέχουν πληθώρα βιοδραστικών ουσιών, δηλαδή χημικών ενώσεων που 

όταν βρίσκονται στην κατάλληλη μορφή και σε συνθήκες που το επιτρέπουν, έχουν τη 

δυνατότητα να εμφανίζουν ευεργετικές δράσεις εντός του ανθρώπινου οργανισμού, σε 

επίπεδο κυτταρικό, ορμονικό ή γονιδιακό. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι διάφορα 

αλκαλοειδή, ταννίνες, φαινολικές ενώσεις, τερπένια, αιθέρια έλαια κ.α. 

Στις μέρες μας, τα αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας καταναλώνονται κυρίως ως 

αφεψήματα ή εκχυλίσματα ή χρησιμοποιούνται στη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική 

προσδίδοντας άρωμα και γεύση. Τα φύλλα και οι βλαστοί των φυτών αυτών ξηραίνονται 

συνήθως σε δροσερά και σκιερά μέρη, για να μην καταστραφούν τα συστατικά τους από τον 

ήλιο, και από αυτά προκύπτουν ροφήματα με εξαίσιο άρωμα και γεύση.Εκ των αρωματικών 

φυτών προκύπτουν: α. Ξηρές δρόγες: Από αυτές παρασκευάζονται ροφήματα και 

προκύπτουν φαρμακευτικές ουσίες όπως αλκαλοειδή, φλαβονοειδή, γλυκοζίτες, ρητίνες, 

τερπένια κ.α. Πολλές εκ των ουσιών αυτών χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων ως 

συντηρητικά. β. Αιθέρια έλαια: Με ευρεία χρήση στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, 

ζαχαροπλαστική, οδοντόκρεμες, βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτική, ζωοτροφές, 

απωθητικά εντόμων, αντιβιοτικά, ανθονερα κ.α. Οι χρήσεις των αρωµατικών φυτών είναι 

ανάλογες µε τα αιθέρια έλαια που περιέχουν και οι κυριότερες εξ αυτών είναι οι παρακάτω: 

διαιτητικά συμπληρώματα (dietary supplements), βοτανικά φάρμακα (herbal remedies), 

βοτανικά τσάγια και ροφήματα (herbal teas and infusions), φυτικά φάρμακα 

(phytomedicines), αρωματοθεραπευτικά έλαια (aroma therapy oils). 

Τα κυριότερα αρωµατικά φυτά ανήκουν στις οικογένειες Labiatae ή Lamiaceae (Χειλανθή), 

Umbelliferae (Σκιαδιοφόρα), Lauracae (∆αφνοειδή), Myrtacae (Μυρτώδη) και Compositae 

(Σύνθετα). Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 35) φαίνονται κάποια από τα πιο διαδεδομένα 
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αρωματικά και φαρμακευτικά της ελληνικής χλωρίδας, των οποίων αρκετές ιδιότητες έχουν 

μελετηθεί και πληθώρα ουσιών έχει απομονωθεί και ταυτοποιηθεί. 

 

Πίνακας 35 Κατάλογος αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Asperula odorata L. Rubiaceae, ρουβίδη ασπερούλα, εύοσμος 

Capparis spinosaL. Capparidaceae, καππαριδίδη κάππαρη, κάππαρις 

Castanea vulgaris Cupuliferae  

Citrus bergamia Risso. Rutaceae (Aurantiaceae), ρουτίδη περγαμόντο 

Citrus limon Bur. Rutaceae (Aurantiaceae), ρουτίδη λεμονιά 

Citrus nobilisLour. ή Citrus 

deliciosaTen. 
Rutaceae (Aurantiaceae), ρουτίδη μανταρινιά 

Citrus sinensis Osbeck. Rutaceae (Aurantiaceae), ρουτίδη πορτοκαλιά 

Corydothymus capitatus L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή θυμάρι 

Crataegus monogyna 
Rosaceae, ροδώδη, υποοικογένεια 

Pomoideae 
κράταιγος 

Crocus sativusL. Iridaceae, ιριδίδη 
κρόκος ο εδώδιμος, σαφράν, 

σαφράνι, σαφράνα 

Cuminum cyminumL. Apiaceae (Umbelliferae), σκιαδανθή κύμινο 

Eucalyptus globulusLab. Myrtaceae, μυρτίδη ευκάλυπτος ο σφαιρικός 

Filipendula ulmaria 
Rosaceae, ροδώδη , υποοικογένεια 

Spiraeoideae 
φιλιπεντούλα 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae (Umbelliferae), σκιαδανθή 

φοινίκουλο το κοινό, μάραθος, 

μάραθο, μάλαθρο και λανθασμένα 

γλυκάνισος 

Geranium purpureum Geraniaceae, Γερανιίδη  

Humulus lupulus Urticaceae  

Jasminum officinalis Oleaceae, ελαϊίδη  

Lavandula stoechas L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 
λεβάντα η στοιχάς, αγριολεβάντα, 

μαυροκέφαλο, χαμολίβανο, 
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λαμπρή, μυροφόρα 

Lavandula vera L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 
λεβάντα η γνήσια, λαβανούλα, 

λεβαντίδα, καλογερόχορτο 

Lippia triphylla   

Matricaria chamomila L. Astaraceae (Compositae),σύνθετα 

ματρικάρια το χαμόμηλο, 

χαμομήλι, χαμαίμηλο, χαμομηλιά, 

χαμομάθαις, ασπρολούλουδο, 

παναϊρίται, μαρτολούλουδο, 

λουλούδι του Αη-Γιώργη 

Mentha rotundifolia Huds. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή αγριοδυόσμος 

Mentha spicata L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή μέντα 

Myrtus communis L. Myrtaceae μυρτιά ή σμυρτιά 

Nepeta cataria Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή  

Ocimum basilicum L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 
ώκιμο το βασιλικό, 

σταυρολούλουδο, βασιλιτσά 

Origanum dictamus L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 

ορίγανο το δίκταμο, δίκταμος, 

έρωντας, αδίχταμος, ατίταμος, 

δίκταμο, δίκταμνο, λιβανόχορτο, 

μαλλιαρόχορτο, στομαχόχορτο, 

τίταμο 

Origanum majorana L. ή Majoranoa 

hortensis Moench. 
Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 

ορίγανο η ματζουράνα, 

μαντζουράνα 

Origanum vulgare L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή ορίγανο το κοινό, ρίγανη 

Pelargonium purpureum 
Geraniaceae, υποοικογένεια 

Geraniales 
πελαργόνιο, αρμπαρόρριζα 

Phytolacca americana Phytolaccaceae  

Pimpinella anisum L. Apiaceae (Umbelliferae), σκιαδανθή γλυκάνισος 

Pistacia lentiscus L. Anacardiaceae πιστακία η λέντισκος, σχίνος 

Polygonum aviculare Polygonaceae, Πολυγονίδη πολυγόνιο 

Potentilla tormetilla 
Rosaceae, ροδώδη , υποοικογένεια 

Rosoideae 
ποτεντίλλα 

Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 
ροσμαρίνος ο φαρμακευτικός, 

δενδρολίβανο, ποσμαρίνι, 
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δυοσμαρίνι 

Ruta graveolens Rutaceae (Aurantiaceae), ρουτίδη  

Salvia fruticosa L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή φασκόμηλο 

Sideritiss cardicaGris. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 
τσάι του βουνού, σιδηρίτις, τσάι 

του Ολύμπου 

Spartium junceum L. Fabaceae (Papilionaceae), Ψυχανθή σπάρτο το βουρλόμορφο 

Styrax officinalis Styracaceae  

Teucrium polium L. Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή 

τεύκριο το κοινό, της αγάπης το 

βοτάνι, της Παναγιάς το βοτάνι, 

λιβανόχορτο, πόλιο, αμάραντο, 

ασπρόχορτο, νουζλόχορτο, 

στομαχοβότανο, ύσσωπος, 

παναγιόχορτο 

Thymus vulgaris Lamiaceae (Labiatae), χειλανθή θύμος ο κεφαλωτός, θυμάρι 

Urtica dioica Urticaceae  

Vitexagnus-castusL. Verbenaceae, βερβενίδη 

βίτεξ ο αγνός, λυγαριά, αγνιά, 

αλυγαριά, λυγιά, καναπίτσα, λύγος, 

δένδρο της αγνότητας 

 

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες και με έμφαση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βόρειο Αμερική διαπιστώνεται συνεχής αύξηση στη ζήτηση 

προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, όπως φάρμακα και καλλυντικά, αλλά και λοιπά προϊόντα 

που περιέχουν φυσικά συστατικά κυρίως φυτικής προέλευσης.Το παγκόσμιο εμπόριο 

αρωματικών φυτών ανέρχεται στους 440.000 τόνους. Η αξία των παγκόσμιων πωλήσεων 

φτάνει τα 20 δις δολάρια. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ζήτηση αρωματικών 

φυτών από τις αγορές της Ευρώπης. Στην Ε.Ε. εισάγονται 100 χιλιάδες τόνοι ετησίως, ενώ το 

2005 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονταν περίπου σε 860.000 στρέμματα. Στην Ελλάδα 

καλλιεργούνται μόλις 17.000 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 2% του συνόλου των 

καλλιεργειών. Παράλληλα, εισάγονται περίπου 5000 τόνοι αρωματικών φυτών ετησίως (9 εκ. 

Ευρώ), ενώ εξάγονται 2500 τόνοι (5 εκ €). Οι άριστες εδαφοκλιματικές συνθήκες που 

επικρατούν στη χώρα μας ως προς την καλλιέργεια αρωματικών φυτών επιτάσσουν τη 

μείωση των εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών στα πλαίσια στοχευμένης στρατηγικής 

προώθησης της καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 
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Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 36) φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας 

αρωματικών φυτών στην Ελλάδα (Πηγή: Πολυσίου 2002). 

Πίνακας 36 Οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην Ελλάδα (Πηγή: Πολυσίου 

2002) 

Είδος Φυτού Κιλά/στρέμμα Ευρώ/κιλό Ακαθ. Προσ./στρέμμα 

Βασιλικός 437 2,64 1154 

Γλυκάνισο 87 1,17 102 

Δίκταμος 366 5,87 2148 

Δυόσμος 738 3,52 2598 

Κορίανδρος 75 3,23 242 

Κρόκος 0,7 513,57 359 

Κύμινο 29 8,22 2,38 

Λεβάντα 120 4,99 599 

Λυκίσκος 500 5,87 2935 

Μάραθος 100 1,17 117 

Μελισόχορτο 471 2,05 966 

Μέντα 220 1,47 323 

Ρίγανη 136 2,64 359 

Χαμομήλι 123 2,93 360 

Τσάι του βουνού 84 4,11 345 

 

Τα Αρωματικά Φυτά αποτελούν μια καινοτόμο επιλογή καλλιέργειας διότι οι 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας αποτελούν ιδανικό χώρο για εναλλακτικές 

καλλιέργειες σε πολλές προβληματικές περιοχές (ορεινές, ημιορεινές, υποβάθμιση εδάφους 

κ.α.).Αποτελούν εύκολη καλλιέργεια χωρίς ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες και εδαφικές 

απαιτήσεις. Δίνουν ικανοποιητικές αποδόσεις, με δυνατότητα για αύξηση των αποδόσεων. 

Υπάρχει δυνατότητα εκμηχάνισης όλων των φάσεων της παραγωγής και δυνατότητα 

βελτίωσης της ποιότητας (π.χ. αύξηση της περιεκτικότητας σε αιθέρια έλαια και σε ορισμένα 

συστατικά). Επίσης, είναι εύκολη η χρησιμοποίηση τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον 
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(οργανική γεωργία, ολοκληρωμένη παραγωγή αγροτικών προϊόντων) ενώ υπάρχει 

δυνατότητα για τελικά προϊόντα με οικονομικά οφέλη και οφέλη για την υγεία (αιθέρια έλαια 

και αφεψήματα με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις). Επιπρόσθετα, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη ζήτηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις 

αγορές της Ευρώπης λόγω αύξησης του ενδιαφέροντος των πολιτών για την υγεία τους. 

Η σημασία των αρωματικών φυτών για την ελληνική οικονομία έγκειται σε πολλά σημεία, 

μερικά εκ των οποίων είναι: αναδιάρθρωση καλλιεργειών (εναλλακτικές καλλιέργειες), 

εκμετάλλευση φτωχών και μειονεκτικών περιοχών, αύξηση γεωργικού εισοδήματος, 

δημιουργία μικρών βιομηχανικών μονάδων, ανάπτυξη της μελισσοκομίας, τουριστική 

αξιοποίηση διαφόρων περιοχών, εξοικονόμηση συναλλάγματος (εξαγωγές), προστασία του 

περιβάλλοντος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προώθηση της δημόσιας υγείας. 

Παραταύτα, πολλά προβλήματα καθυστερούν την ανάπτυξη του κλάδου. Μερικά εξ αυτών 

είναι: ανεπαρκής ενημέρωση των αγροτών, έλλειψη πιστοποιημένων σπόρων, 

πολλαπλασιαστικού υλικού και εξοπλισμού, έλλειψη σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και 

βιομηχανίας (συσκευασία, απόσταξη και παραγωγή αιθέριων ελαίων), συγκέντρωση των 

κυριότερων μονάδων στα αστικά κέντρα, ανεπαρκής προώθηση της καλλιέργειας και της 

τυποποίησης (συσκευασία, αιθέρια έλαια, απόσταξη). 

3.1.1.2  Καλλιέργεια και τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

Τα βασικά βήματα για την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι τα 

εξής:  

1. Επιλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών υψηλής απόδοσης και ποιότητας 

(απόφαση χρήσης για ξηρή δρόγη ή αιθέριο έλαιο).  

2. Επιλογή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.  

3. Καλλιεργητικές φροντίδες (δεν είναι απαιτητικές στις περισσότερες περιπτώσεις, 

ενδείκνυται η βιολογική καλλιέργεια).  

4. Συγκομιδή και αποθήκευση (βασικό και κρίσιμο στάδιο). 

5. Επεξεργασία (παραλαβή δραστικών συστατικών, απόσταξη, εκχύλιση, καθαρισμός και 

έλεγχος προϊόντος).  

6. Τελικό προϊόν και τυποποίηση (δρόγη, εκχύλισμα, αιθέριο έλαιο). 

7. Διακίνηση και διάθεση (εύρεση αγορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). 
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Τα κύρια σημεία της καλλιεργητικής πρακτικής των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

είναι τα εξής: αμειψισπορά, προετοιμασία του εδάφους, λίπανση, πολλαπλασιασμός, 

φύτευση-σπορά, έλεγχος των ζιζανίων και ασθενειών, άρδευση, συγκομιδή, ξήρανση, 

αποθήκευση. Κάθε στάδιο εξαρτάται από το κάθε φυτό, αλλά τα περισσότερα εξ αυτών 

απαιτούν μικρής έκτασης φροντίδες. Για παράδειγμα, τα περισσότερα αρωματικά φυτά έχουν 

μικρές απαιτήσεις σε νερό, ενώ ευδοκιμούν σε εδάφη μέτριας ή μικρής γονιμότητας χωρίς 

ιδιαίτερη προετοιμασία του εδάφους. Τα ζιζάνια και οι εχθροί της καλλιέργειας 

αντιμετωπίζονται εύκολα, δεδομένου ότι απωθούνται από τα αιθέρια έλαια των φυτών. Τα 

πιο κρίσιμα σημεία της καλλιέργειας είναι ο πολλαπλασιασμός και η συγκομιδή. 

Ο πολλαπλασιασμός των αρωματικών φυτών γίνεται ανά περίπτωση με τους εξής τρόπους: 

 Με Σπόρο (για τα περισσότερα αρωματικά φυτά):Ο σπόρος είναι πρακτικός και 

εύχρηστος. Γίνεται σπορά σε σπορείο ή κατευθείαν στο χωράφι. Στο σπορείο η σπορά 

γίνεται τέλος καλοκαιριού και μεταφύτευση Νοέμβριο, ή άνοιξη και μεταφύτευση 

Μάιο ή φθινόπωρο. Στο χωράφι η σπορά γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη. 

Σπέρνονται οι μεγάλοι σπόροι. Η μεταφύτευση γίνεται σε γραμμές με εργάτες ή 

φυτευτικές μηχανές. 

 Με Μοσχεύματα (σε όσα είδη ριζοβολούν εύκολα, όπως λεβάντα, δενδρολίβανο): 

Μήκος 15-30cm. Φύτευση για να ριζοβολήσουν. Εποχή: Αύγουστος-Σεπτέμβριος ή 

Μάρτιος-Απρίλιος. Διάρκεια: 2-4 μήνες (ύπαιθρο) ή 1,5-3 μήνες (θερμοκήπιο).  

 Με Ριζώματα (μέντα, δυόσμος, βαλεριάνα, λυκίσκος): Σπάνια χρήση. 

 Με Παραφυάδες, Διαίρεση φυτών: Τα περισσότερα πολυετή φυτά πολλαπλασιάζονται 

με παραφυάδες (βλαστοί με ρίζες). Ξεριζώνονται το φθινόπωρο ή την άνοιξη και 

φυτεύονται αμέσως. 
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Εικόνα 18 Σπορά θυμαριού (αριστερά), μοσχεύματα δενδρολίβανου (κέντρο) και φύτευση παραφυάδων 

(δεξιά) 

 

Η συγκομιδή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών γίνεται ανάλογα με την τελική 

τους χρήση. Συγκομίζονται: ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι το φθινόπωρο και την άνοιξη (π.χ. 

βαλεριάνα), άνθη (τριαντάφυλλα, γιασεμί κ.α.) τις πρωινές ώρες πριν ανοίξουν, ανθοφόροι 

βλαστοί και τα φύλλα σε πλήρη άνθηση (π.χ. ρίγανη, λεβάντα κ.α.), σπόροι (γλυκάνισος, 

μάραθος, κύμινο, κορίανδρος). Η συγκομιδή γίνεται με χρήση μηχανημάτων ή χειρονακτικά. 

Η τυποποίηση της ξηρής δρόγης γίνεται συνήθως σε βαζάκια ή σακουλάκια με χρήση 

συσκευαστικής μηχανής. Προηγείται διαδικασία πιστοποίησης ενώ γίνεται χρήση ετικέτας με 

επαρκείς πληροφορίες για τα βότανα και τη σύσταση τους. 

                   

Εικόνα 19 Διάφοροι τρόποι συσκευασίας αρωματικών φυτών. 

 

Η απόσταξη είναι η πιο απλή, οικονομική και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

παραλαβής των αιθέριων ελαίων από όλα σχεδόν τα αρωματικά φυτικά υλικά. Γίνεται 

τοποθέτηση του φυτικού υλικού μέσα σε δοχείο με νερό όπου θερμαίνεται μέχρι βρασμού, 

οπότε οι ατμοί που σχηματίζονται παρασύρουν τα αιθέρια έλαια από τους ιστούς. Στη 

συνέχεια οι ατμοί συμπυκνώνονται με ψύξη και υγροποιούνται, οπότε λόγω διαφοράς στο 
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ειδικό βάρος τα αιθέρια έλαια διαχωρίζονται από το νερό. Γίνεται με αποστακτική μηχανή τα 

κύρια μέρη της οποίας είναι: 

1. Άμβυκας: Το κύριο τμήμα περιέχει το φυτικό υλικό. 

2. Ατμοπαραγωγός: Παράγει ατμό που παρασύρει τα αιθέρια έλαια από το φυτικό υλικό. 

3. Ψυκτήρας ή συμπυκνωτής: Σωλήνες με μεγάλη ψυκτική ικανότητα προς υγροποίηση του 

ατμού. 

4. Δοχείο διαχωρισμού: Παραλαμβάνεται άνωθεν το έλαιο και κάτω το νερό. 

 

 

Εικόνα 20 Τμήματα αποστακτικής μηχανής. 

 

3.1.1.3 Σκοπός της παρούσης μελέτης 

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι η καλλιέργεια αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών αποτελεί μία πολύ καλή περίπτωση εναλλακτικής καλλιέργειας στη 

χώρα μας, δεδομένης της δυνατότητας τους να καλλιεργηθούν σε εδάφη μικρής γονιμότητας 

και με μικρές εισροές. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα στην καλλιέργεια, τη διάθεση και την 

προώθηση των αρωματικών φυτών τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν με συντονισμένες 

προσπάθειες από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα σε συνεργασία με την πολιτεία 

και τους ιδιωτικούς φορείς. Οι σημαντικότερες ανάγκες για την προώθηση του κλάδου είναι ο 

εκσυγχρονισμός των καλλιεργητικών πρακτικών, η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας 

(μεταποίηση, τυποποίηση, εκχύλιση, απόσταξη, εγκαταστάσεις), η εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας (βιολογικής και ολοκληρωμένης καλλιέργειας), η περεταίρω 
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προώθηση και προβολή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η προαγωγή 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

οι συμπράξεις μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών.  

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση τεκμηριωμένης πρότασης συγκεκριμένων 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στα πλαίσια της στρατηγικής αναδιάρθρωσης των 

καλλιεργειών της δημοτικής ενότητας Λεύκης και της τοπικής κοινότητας Ζάκρου του δήμου 

Σητείας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο βασικά μεθοδολογικά εργαλεία. Το 

πρώτο είναι η διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εξ ενός 

αριθμού αγροτών που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. Το δεύτερο αφορούσε τη 

μελέτη και κατανόηση αφενός μεν των εδαφοκλιματικών συνθηκών των περιοχών, αφετέρου 

δε του ανάγλυφου και των εδαφικών τους χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, και με βάση τα εκ 

της χρήσης των παραπάνω μεθοδολογικών εργαλείων εξαχθέντων συμπερασμάτων, 

παρουσιάζεται πρόταση καλλιέργειας 14 αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών βασιζόμενη 

και σε πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις ιδιότητες, την εμπορική αξία και τις προοπτικές 

των προτεινόμενων φυτών. 
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3.1.2 Έρευνα αποτύπωσης των απόψεων των παραγωγών των περιοχών Λεύκης 

και Ζάκρου σχετικά με την προοπτική καλλιέργειας αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών 

3.1.2.1 Στοιχεία και μεθοδολογία έρευνας 

Κατά την εκπαιδευτική συνάντηση που διοργάνωσε το Τ.Ε.Ι. Κρήτης στις 10-11/12/2013 

στην περιοχή της Ζήρου του δήμου Σητείας με στόχο την ενημέρωση των παραγωγών 

σχετικά με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στην περιοχή, διεξήχθη μια μικρή έρευνα 

μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες. Σκοπός της έρευνας αυτής 

ήταν η καταγραφή των απόψεων των τοπικών γεωργών για την προοπτική καλλιέργειας 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην περιοχή και η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με τη γνώμη τους για τις καλλιεργητικές φροντίδες, τις 

επιδιωκόμενες απολαβές και την προοπτική ενασχόλησης με συγκεκριμένες καλλιέργειες. 

Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν ως επί των πλείστον παραγωγοί από την κοινότητα της 

Ζήρου και την ευρύτερη περιοχή Λεύκης-Ζάκρου, τα αποτελέσματα της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν για την τεκμηρίωση της πρότασης εισαγωγής της καλλιέργειας 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στα πλαίσια της μελέτης για την αναδιάρθρωση των 

υφιστάμενων καλλιεργειών των εν λόγω περιοχών του δήμου Σητείας. 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας συμπληρώθηκαν 35 ερωτηματολόγια από τα 50 άτομα που 

συμμετείχαν στην εκπαιδευτική ημερίδα. Παρακάτω παρουσιάζεται η μορφή του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

ακολούθησε συζήτηση με τους παραγωγούς και ανταλλαγή απόψεων. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

1) Γενικά στοιχεία:  

Ηλικία :                                        Φύλο:                       Εκπαίδευση: 

2) Γνωρίζετε την εμπορική αξία και τις τεχνικές καλλιέργειας αρωματικών φυτών;  

α) Ναι                                  β) Όχι 

3) Ποια από τα παρακάτω αρωματικά φυτά θα σας ενδιέφερε να καλλιεργήσετε; 

α) Ρίγανη, β) Δίκταμο, γ) Δενδρολίβανο, δ) Φασκόμηλο, ε) Λεβάντα, στ) Θυμάρι,  

ζ) Άλλο       Προσδιορίστε ποιο/ποια………………………………………………………………………... 

4) Έχετε καλλιεργήσει στο παρελθόν αρωματικά φυτά; 

α) Ναι                            β) Όχι        Αν ναι, προσδιορίστε ποια………………………………….. 

5) Γνωρίζετε αν καλλιεργούνται αρωματικά φυτά στην περιοχή σας; 

α) Ναι                            β) Όχι        Αν ναι, προσδιορίστε ποια………………………………….. 

6) Ποιοι εκ των παρακάτω λόγων θα σας οδηγούσαν σε καλλιέργεια αρωματικών φυτών; 

α) Η δοκιμή της δυνατότητας νέων καλλιεργειών,  β) Η αξιοποίηση άγονων εδαφών, γ) Οι μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές, δ) Οι μειωμένες 

καλλιεργητικές φροντίδες, ε) Η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος,  στ) Η εξασφάλιση διάθεσης της παραγωγής, ζ) Τίποτα εξ αυτών,    

η) Άλλο, προσδιορίστε…………………………………………………………………………….. 

7) Εάν καλλιεργήσετε αρωματικά φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα ποια από τα παρακάτω θα σας ενδιέφεραν στην πορεία της 

καλλιέργειας; 

α) Η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής,  β) Η απόκτηση γεωργικών μηχανημάτων,γ) Η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης,  δ) Η 

αύξηση της παραγωγής,ε) Τίποτα εξ αυτών,     στ) Άλλο, 

προσδιορίστε………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Θα σας ενδιέφερε εκτός από την καλλιέργεια και η τυποποίηση των αρωματικών φυτών; 

α) Ναι                                  β) Όχι 

9) Ποια είναι οι πιθανές δυσκολίες που έχουν αποτρέψει τη μέχρι τώρα ενασχόληση σας με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) Σχόλια-Παρατηρήσεις 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.1.2.2 Αποτελέσματα έρευνας  

Έπειτα από επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν προκύπτει ότι το 83% 

των συμμετεχόντων ήταν άνδρες και το 17% γυναίκες (Διάγραμμα 7). Το 48% ήταν 

απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου, τεχνικής σχολής ή ΙΕΚ, ενώ το 40% ήταν απόφοιτοι 

ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) (Διάγραμμα 8). Η πλειοψηφία 

(77%) δεν γνώριζε την εμπορική αξία και τις τεχνικές καλλιέργειας των αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών (Διάγραμμα 9), αλλά από τις συζητήσεις προέκυψε ότι οι παραγωγοί 

ενδιαφέρονται να ενημερωθούν εκτενώς και να ασχοληθούν με τον κλάδο. 

 

 

Διάγραμμα 7 Φύλλο ερωτηθέντων. 

 

Διάγραμμα 8 Επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Διάγραμμα 9 Γνώση εμπορικής αξίας και τεχνικών καλλιέργειας αρωματικών φυτών. 

Στην ερώτηση για το ποια αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά θα ενδιέφερε τους παραγωγούς 

να καλλιεργήσουν, το 57% των ερωτηθέντων απάντησαν «ρίγανη», 40% απάντησαν 

«θυμάρι», 37% «δίκταμο», 37% «φασκόμηλο», 31% «λεβάντα» και 29% «δενδρολίβανο» 

(Διάγραμμα 10). 

 

Διάγραμμα 10 Ενδιαφέρον για καλλιέργεια συγκεκριμένων αρωματικών φυτών. 

Το 88% εκ των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν καλλιεργήσει στο παρελθόν 

αρωματικά φυτά, αλλά ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν στο μέλλον (Διάγραμμα 11). 
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Τέσσερεις παραγωγοί είπαν ότι έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την καλλιέργεια δίκταμου, 

δενδρολίβανου, τσαγιού του βουνού και θυμαριού. Ωστόσο, το 57% γνωρίζει ότι κάποια 

αρωματικά φυτά καλλιεργούνται ήδη στην περιοχή της Σητείας σε μικρή όμως έκταση, 

αναφέροντας κυρίως τις καλλιέργειες δίκταμου, μέντας, δυόσμου, δενδρολίβανου, λεβάντας 

και μαλοτήρας (τσάι του βουνού) (Διάγραμμα 12). 

 

 

Διάγραμμα 11 Καλλιέργεια ή όχι αρωματικών φυτών κατά το παρελθόν. 

 

 

Διάγραμμα 12 Γνώση για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην περιοχή. 

 

Στο Διάγραμμα 13 φαίνονται οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι γεωργοί θα προχωρούσαν 

στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Για τους περισσότερους (42%) ο 
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κύριος λόγος είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος. Εξίσου σημαντικό ποσοστό 

(37%) ανέφερε ότι θα ήθελε να αξιοποιήσει άγονα εδάφη και να δοκιμάσει νέες καλλιέργειες. 

Τέλος, το 26% απάντησε ότι θα προχωρούσε εφόσον γνώριζε που θα διαθέσει την παραγωγή, 

ενώ το 17% θα το έκανε λόγω των μειωμένων εισροών. 

 

Διάγραμμα 13 Κυριότεροι λόγοι στροφής προς την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. 

Αξιοσημείωτο θεωρείται το ενδιαφέρον του 83% των ερωτηθέντων να ασχοληθεί εκτός από 

την καλλιέργεια και με την τυποποίηση των αρωματικών φυτών, έναντι 13% που 

ενδιαφέρεται μόνο για την καλλιέργεια (Διάγραμμα 14). 

.  

Διάγραμμα 14 Ενδιαφέρον για την τυποποίηση αρωματικών φυτών. 
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Διάγραμμα 15 Ενδιαφέρον για την πορεία της καλλιέργειας αρωματικών φυτών 

 

Αναφορικά με τις προσδοκίες από μια μελλοντική καλλιέργεια αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα ενδιαφέρονταν να 

βελτιώσει τις μεθόδους παραγωγής (48%) και να αυξήσει την παραγωγή (47%). Το 25% 

ανέφερε ότι θα ήθελε να αποκτήσει γεωργικά μηχανήματα, ενώ λίγοι σημείωσαν ότι θα 

ήθελαν να αυξήσουν τις καλλιεργούμενες εκτάσεις (11%) ή να διατηρήσουν σταθερή την 

ποιότητα (8%) (Διάγραμμα 15).  

Τέλος, στο Διάγραμμα 16 παρουσιάζεται η άποψη των παραγωγών για τα σημαντικότερα 

προβλήματα που τους αποτρέπουν να ασχοληθούν με τον κλάδο των αρωματικών φυτών 

στην παρούσα φάση. Η πλειοψηφία ανέφερε ως σοβαρότερα προβλήματα την άγνοια τρόπων 

διάθεσης της παραγωγής-αδυναμία διοχέτευσης αυτής στην αγορά (32%) και τη γενικότερη 

έλλειψη πληροφόρησης για την καλλιέργεια, την εμπορία και την τυποποίηση (28%). Το 8 % 

απάντησε τη γραφειοκρατία, ενώ μόλις 2% την έλλειψη κεφαλαίου. 
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Διάγραμμα 16 Κυριότερες δυσκολίες που αποτρέπουν την καλλιέργεια αρωματικών φυτών. 

3.1.2.3 Συζήτηση και συμπεράσματα έρευνας: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων για την 

τεκμηρίωση της πρότασης εισαγωγής αρωματικών φυτών στις υπό μελέτη περιοχές 

Από την παραπάνω ενδεικτική έρευνα προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα που 

λήφθηκαν υπόψη για την επιλογή των προτεινόμενων αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών προς επίρρωση της αναδιάρθρωσης καλλιεργειών των περιοχών Λεύκης και Ζάκρου 

(παρουσίαση στο 3.1.4). Παρόλο που το δείγμα αφορά μόνο τους συμμετέχοντες στην 

ημερίδα και δεν είναι αντιπροσωπευτικό των παραγωγών της περιοχής, θεωρείται ότι η 

έρευνα δύναται να οδηγήσει σε μια σχετική αποτύπωση της εικόνας δεδομένου ότι στην 

ημερίδα συμμετείχαν ως επί το πλείστο αγρότες, ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη 

στρατηγική αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών της υπό μελέτη περιοχής. Επιπρόσθετες 

πληροφορίες που δεν αποτυπώνονται στα ερωτηματολόγια προέκυψαν από συζητήσεις με 

τους παραγωγούς μετά το τέλος της ημερίδας. 

Το πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα αφορά το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 

ενδιαφερομένων είναι νέοι, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός 

που καταδεικνύει αφενός μεν μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης των σύγχρονων 

καλλιεργητικών τεχνικών, αφετέρου δε καλύτερη σύνδεση με την αγορά διάθεσης των 

αρωματικών φυτών, η οποία αποτελεί νευραλγικής σημασίας παράγοντα του συγκεκριμένου 

κλάδου. Αν και η πλειοψηφία απάντησε ότι δε γνωρίζει λεπτομέρειες για την καλλιέργεια 
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αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, από τη συνολική θεώρηση όλων των απαντήσεων 

και από κατ’ ιδίαν συζητήσεις προκύπτει ότι οι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερωθούν 

και να καθοδηγηθούν με στόχο τη μελλοντική καλλιέργεια και τυποποίηση αυτών των φυτών. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα αφορά την ξεκάθαρη καταγραφή εκ των 

παρευρισκόμενων παραγωγών συγκεκριμένων αρωματικών φυτών που θα τους ενδιέφερε να 

καλλιεργήσουν (θυμάρι, φασκόμηλο, δενδρολίβανο, δίκταμο, τσάι του βουνού κ.α.). Κάποια 

από αυτά, όπως ανέφεραν, καλλιεργούνται σε μικρό βαθμό στην περιοχή ή καλλιεργήθηκαν 

κατά το παρελθόν, γεγονός που καταδεικνύει ότι είναι εφικτή η προσαρμογή τους στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου. Εάν και η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα 

εναλλακτικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν και 

τα συγκεκριμένα αφενός μεν διότι ενδιαφέρουν τους παραγωγούς και γνωρίζουν αρκετά εκ 

των χαρακτηριστικών τους, αφετέρου δε διότι αποτελούν τα πιο διαδεδομένα αρωματικά 

φυτά με μεγάλη ζήτηση στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και με δυνατότητα 

προσαρμογής τους στις ημιορεινές περιοχές της Σητείας όπου πολλά εξ αυτών αυτοφύονται. 

Σημειώνεται ότι επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι στις περιοχές που τα αρωματικά φυτά 

αυτοφύονται δύναται και να καλλιεργηθούν, λόγω ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών. 

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των παραγωγών 

ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά λόγω ικανοποιητικού 

εισοδήματος, αξιοποίησης άγονων εδαφών και λόγω χαμηλών εισροών. Με βάση αυτές τις 

απαντήσεις έγινε επιλογή της πρότασης συγκεκριμένων αρωματικών φυτών που να δίνουν τις 

παραπάνω δυνατότητες (π.χ. τσάι βουνού, δίκταμο, θυμάρι, φασκόμηλο). Μια μεγάλη μερίδα 

απάντησε ότι ενδιαφέρεται για εισαγωγή νέων καλλιεργειών και δοκιμή αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών που δεν είναι ευρέως δεδομένα. Με αυτό το σκεπτικό στην πρόταση 

συμπεριλήφθησαν τα φυτά αλόη και λεόνουρος ο καρδιακός. Τέλος, αρκετοί απάντησαν ότι 

θα στρέφονταν προς την καλλιέργεια αρωματικών φυτών εφόσον γνώριζαν τους τρόπους 

διάθεσης αυτών. Αυτό υποδεικνύει την ανάγκη ενημέρωσης για τη διάθεση της παραγωγής 

και τη σημασία της οργάνωσης των παραγωγών σε συνεταιρισμούς που θα αναλαμβάνουν 

συνολικά τη διάθεση. 

Με βάση τις απαντήσεις των παραγωγών για το ποιοι θα ήταν οι βασικοί τους στόχοι στην 

πορεία μιας μελλοντικής καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, κατά την 

κατάρτιση της παρούσας πρότασης τα αρωματικά φυτά που επιλέχθηκαν τηρούν τα κριτήρια 

της δυνατότητας αύξησης της παραγωγής τα επόμενα 5 έτη (π.χ. ρίγανη) και αύξησης των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων. Επίσης, όλα τα προτεινόμενα αρωματικά φυτά δίνουν τη 
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δυνατότητα διατήρησης σταθερής ποιότητας ξηρής δρόγης και αιθέριων ελαίων, με τις 

ελάχιστες δυνατές καλλιεργητικές φροντίδες. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις των 

αγροτών ότι αποθαρρύνονται να εμπλακούν στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών λόγω 

έλλειψης ενημέρωσης για τον κλάδο. Αυτό επιτάσσει την χάραξη μιας συντονισμένης 

στρατηγικής εκ της πολιτείας, με τη συμβολή των επιστημονικών φορέων όπως το Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης, με σκοπό την πληρέστατη κατάρτιση των παραγωγών, την προώθηση της 

καλλιέργειας αρωματικών φυτών και την προαγωγή του κλάδου ως εναλλακτική καλλιέργεια 

με πολλαπλά πλεονεκτήματα.  

3.1.3 Τεκμηρίωση της επιλογής των προτεινόμενων αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών βάσει των εδαφοκλιματικών συνθηκών των περιοχών 

Λεύκης και Ζάκρου  

Εκτός από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω 

ερωτηματολογίων στους τοπικούς παραγωγούς, μια άλλη παράμετρος που ελήφθη υπόψη για 

την τελική πρόταση της εισαγωγής αρωματικών φυτών προς αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών των περιοχών Ζάκρου και Λεύκης, ήταν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες και το 

ανάγλυφο της περιοχής. Αναλυτικά δεδομένα για το ανάγλυφο, το υψόμετρο και τα 

κλιματικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη περιοχών παρουσιάζονται στα Πακέτα 1 & 2 του 

παρόντος έργου. 

Σύμφωνα με τη αρχική μελέτη (Πακέτα 1 & 2) το κλίμα των κοινοτήτων του δημοτικού 

διαμερίσματος Λεύκης και της τοπικής κοινότητας Ζάκρου χαρακτηρίζεται από μέτριες 

βροχοπτώσεις, ήπιους χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη και οι 

κακοκαιρίες σπάνιες. Το χειμώνα η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 12ο -17ο C, ενώ το 

καλοκαίρι από 20ο – 30ο C. Η υγρασία διατηρείται σε μέσες τιμές. Κατά τους θερινούς μήνες 

πνέουν στην περιοχή σφοδροί άνεμοι από τα βόρεια και τα βορειοδυτικά, οι οποίοι 

δημιουργούνται από τη διαφορά βαρομετρικής πίεσης πάνω από την αφρικανική Ήπειρο και 

της υψηλής βαρομετρικής πίεσης πάνω από την Κεντρική Ευρώπη. Τα συγκεκριμένα 

κλιματικά χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών ευνοούν την καλλιέργεια των 

περισσοτέρων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα περισσότερα αρωματικά φυτά που 

επιλέχτηκαν ως προτεινόμενα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (ιδέ Κεφ. 4) 

ευδοκιμούν σε περιοχές με ήπιους χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια, μέτριες τιμές υγρασίας και 

μέτριες θερμοκρασίες. Επιπρόσθετα, εμφανίζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε ποικίλες 

κλιματικές συνθήκες, με τις συνθήκες της περιοχής να μην αποτελούν ανασταλτικό 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 233 από 384 

παράγοντα για την ανάπτυξη τους. Συνεπώς, η ευδοκίμηση της καλλιέργειας των 

αρωματικών φυτών γενικότερα αλλά και των προτεινόμενων ειδικότερα, ευνοείται από τους 

κλιματικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στις περιοχές Λέυκης και Ζάκρου της Σητείας.  

Στο 60% των εν λόγω περιοχών το υψόμετρο υπερβαίνει τα 500 μέτρα, ενώ στο 40% το 

υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 150 και 500 μέτρων. Τα περισσότερα αρωματικά φυτά έχουν τη 

δυνατότητα προσαρμογής σε ποικίλα υψόμετρα, ενώ μερικά απαιτούν μεγάλα υψόμετρα (π.χ. 

τσάι του βουνού). Όλα τα προτεινόμενα αρωματικά φυτά δύναται να καλλιεργηθούν σε 

υψόμετρα όπως αυτά των εν λόγω περιοχών. Το δίκταμο, το θυμάρι, το τσάι του βουνού, το 

φασκόμηλο, το φλισκούνι απαιτούν μέσα προς μεγάλα υψόμετρα, συνεπώς είναι εφικτή η 

καλλιέργεια τους στις περισσότερες περιοχές της Λεύκης και του Ζάκρου, όπου το υψόμετρο 

υπερβαίνει τα 500 μέτρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο σημαντικά οροπέδια στην περιοχή 

μελέτης, το Οροπέδιο Χανδρά και το Οροπέδιο Ζήρου, τα οποία αποτελούν ιδανικούς χώρους 

για την καλλιέργεια των προτεινόμενων αρωματικών φυτών δεδομένου του υψομέτρου και 

των λοιπών τους χαρακτηριστικών. 

Από τα γεωλογικά δεδομένα προκύπτει ότι οι σημαντικότερες γεωλογικές σειρές που 

απαντώνται στην περιοχή είναι η μεταμορφωσιγενή σειρά Σητείας, η σειρά των Φυλλιτών-

Χαλαζιτών, η σειρά Γαβρόβου-Τρίπολης, η σειρά του Μαγκασά και οι νεογενείς αποθέσεις. 

Οι τρεις πρώτες σειρές έχουν ως χαρακτηριστικό ότι αποτελούνται σε ένα βαθμό από 

ασβεστολιθικά πετρώματα. Η τέταρτη σειρά περιλαμβάνει ένα μέρος από αργιλώδεις 

αποθέσεις. Γενικότερα, τα εδάφη των εν λόγω περιοχών είναι μέτριας ή μικρής γονιμότητας, 

γεγονός που δεν αποτελεί πρόβλημα στην ανάπτυξη των περισσοτέρων αρωματικών φυτών 

και δη των περισσοτέρων εκ των 14 προτεινόμενων, δεδομένης της προσαρμοστικότητας 

αυτών σε άγονα εδάφη. Επιπρόσθετα, η ρίγανη και το φασκόμηλο ευδοκιμούν σε 

ασβεστούχα εδάφη ενώ το δίκταμο χρειάζεται αργιλώδη, γεγονός που επιτρέπει την 

καλλιέργεια τους σε συγκεκριμένα σημεία των υπό μελέτη περιοχών που οι γεωλογικές 

σειρές καταδεικνύουν ύπαρξη τέτοιου είδους εδαφών. 

3.1.4 Προτεινόμενες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις 

περιοχές Λεύκης και Ζάκρου 

Για την τελική πρόταση καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ως 

εναλλακτική επιλογή στις περιοχές Ζάκρου και Λεύκης του Δήμου Σητείας, λήφθησαν υπόψη 

αφενός μεν τα στοιχεία που προέκυψαν εκ των ερωτηματολογίων, αφετέρου δε τα δεδομένου 

από τη μελέτη των εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά 
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συνδυάστηκαν με τα πρόσφατα στοιχεία για την εμπορική αξία των αρωματικών φυτών, τη 

ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης και τα δεδομένα για την τεκμηρίωση των επιδράσεων τους 

στην υγεία (παράγοντας αύξησης εμπορικής αξίας). Με βάση τα παραπάνω τεκμηριώνεται η 

επιλογή μιας σειράς αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών προς καλλιέργεια στην περιοχή. 

Παρακάτω παρουσιάζεται πρόταση καλλιέργειας 14 φυτών με συνοπτική ανάπτυξη των 

απαιτούμενων εδαφοκλιμαικών συνθηκών, του τρόπου πολλαπλασιασμού, της εποχής 

φύτευσης-σποράς, των καλλιεργητικών φροντίδων, των αποδόσεων και των χρήσεων. 

Παράλληλα τεκμηριώνεται η επιλογή της πρότασης εκάστου εξ αυτών καθώς και οι περιοχές-

κοινότητες της Λεύκης και της Ζάκρου στις οποίες θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν.  

3.1.4.1 Καλλιέργεια Ρίγανης (Origanum sp.,Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Φυτό πολυετές με γνωστότερα είδη της Ελληνικής χλωρίδας τα Origanum 

heraclloticum, O. vulgare, O. mara, O. onites, O. dubium. Όλα αναπτύσσονται σε ποικίλες 

κλιματικές συνθήκες. 

Κλίμα -Έδαφος: Καταλληλότερες περιοχές οι ασβεστολιθικές, ημιορεινές, με δροσερό 

καλοκαίρι. Σε καλλιέργειες ρίγανης επιβάλλεται η εξόντωση των πολυετών ζιζανίων. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορεία. Με μοσχεύματα. Με παραφυάδες.  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Εγκατάσταση σπορείων αρχές Αυγούστου, μεταφύτευση 

Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εγκατάσταση σπορείων Οκτώβριο-Νοέμβριο, μεταφύτευση την άνοιξη. 

Εγκατάσταση σπορείων Φεβρουάριο-Μάρτιο, μεταφύτευση το Μάιο ή το φθινόπωρο. Η 

φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 50-60εκ. και 30-40εκ. επί των γραμμών. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: Χρειάζεται βαθύ καλοκαιρινό όργωμα, ελαφρότερο όργωμα και 

δισκοσβάρνισμα πριν τη μεταφύτευση. Λίπανση 30-40 κιλά/στρέμμα φωσφορικής αμμωνίας. 

Απαραίτητη η καταπολέμηση ζιζανίων. Σε περιπτώσεις που υπάρχει νερό χρειάζονται 1-2 

ποτίσματα το καλοκαίρι. 

Συγκομιδή: Η συγκομιδή γίνεται κατά την εποχή ανθίσεως η οποία ποικίλει ανάλογα με το 

κλίμα και το υψόμετρο. 

Αποδόσεις: Χοντροτριμμένο προϊόν (ξηρή δρόγη) 80-100 κιλά/στρέμμα τον 2ο χρόνο και 

140-170 κιλά/στρέμμα τον 3ο χρόνο. Η ξήρανση υπό σκιά εξασφαλίζει ποιοτικότερο 

προϊόν.Για εξαγωγή ριγανέλαιου οι αποδόσεις σε ξηρό χόρτο είναι 350-380 κιλά ριγανέλαιο 

το στρέμ μα. 
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Χρήσεις: Η ξηρή δρόγη ως άρτυμα θεωρείται τονωτική, ευστόμαχη, διουρητική και 

αποχρεμπτική. Τα αποξηραμένα φύλλα και λουλούδια της χρησιμοποιούνται σαν μπαχαρικό, 

ενώ το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, την αρωματοποιία και τη 

βιομηχανία τροφίμων. Χρησιμοποιείται και για την καταπολέμηση ασθενειών φυτών και 

ζώων. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Στη χώρα μας αυτοφύεται και καλλιεργείται σε πάρα πολλές 

περιοχές και θεωρείται σαν η καλύτερη παγκοσμίως από πλευράς ποιότητας. Έχει μεγάλη 

εμπορική αξία και υπάρχει μεγάλη ζήτηση στις διεθνής αγορές. 

Προτεινόμενες περιοχές: Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε πολλά σημεία των εν λόγω 

περιοχών. Προτείνονται τα οροπέδια Χανδρά κα Ζήρου λόγω δυνατότητας ανάπτυξης σε 

ημιορεινές περιοχές. Βέλτιστη περίπτωση η καλλιέργεια στις περιοχές με ασβεστολιθικά 

εδάφη. Πρόταση για καλλιέργεια του είδους Origanum onites αλλά και άλλων ειδών. 

 

Εικόνα 21 Ρίγανη (Origanum onites) 

3.1.4.2 Καλλιέργεια Δίκταμου (Origanum dictamnus, Οικογένεια Lamiaceae)  

Περιγραφή: Είναι πολυετές (4-5 έτη) ενδημικό φυτό που αυτοφύεται και καλλιεργείται στην 

Κρήτη (Έμπαρος, Επισκοπή Κρήτης) και αντέχει στην ξηρασία. Έχει μήκος 30-40εκ., τα 

φύλλα είναι μικρά, παχουλά και καλύπτονται από χνούδι και τα άνθη του έχουν βιολετί 

χρώμα. 

Κλίμα-Έδαφος: Συναντάται σε άγονες και ορεινές περιοχές και σε κλίμα ήπιο-μεσογειακό 

και όχι σε ανεμόπληκτες περιοχές. Καταλληλότερα θεωρούνται τα αμμοαργιλώδη και 

στραγγιζόμενα εδάφη. Ευδοκιμεί και σε μέτρια υψόμετρα. Αντέχει στις χαμηλές 

θερμοκρασίες του χειμώνα, ευημερεί σε διάρκεια φωτός κατά τα ¾ της ημέρας, απαιτεί 

στραγγερό έδαφος με αρκετή υδατοϊκανότητα και pH: 6-6,5. 
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Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο. Με μοσχεύματα (τμήμα βλαστού 6-

8εκ.). Με παραφυάδες (ο καλύτερος τρόπος). 

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Η φύτευση γίνεται το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) ή την 

άνοιξη (Φεβρουάριο-Μάρτιο) σε γραμμές που απέχουν 50-60εκ. και 30-40εκ.επί των 

γραμμών.  

Καλλιεργητικές φροντίδες: Θεωρούνται απαραίτητα η καλή προετοιμασία του χωραφιού 

(βαθύ όργωμα-σβάρνισμα-ισοπέδωση), η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκάλισμα-

ζιζανιοκτονία) και το προσεκτικό πότισμα όπου υπάρχει νερό. Αναγκαία θεωρείται η διετής 

αγρανάπαυση. 

Συγκομιδή: Συλλέγεται στο στάδιο της άνθησης (χωριστά οι ανθοφόροι βλαστοί από τα 

υπόλοιπα μέρη του φυτού). Γίνονται 2-4 συλλογές. Συγκομίζεται στο πρώτο στάδιο της 

άνθησης, αρχές καλοκαιριού, με κοπή ολόκληρου του υπέργειου τμήματος (όχι 

μεσημέρι). Η ξήρανση πραγματοποιείται σε σκιά. 

Αποδόσεις: Η στρεμματική απόδοση σε χλωρό βάρος κυμαίνεται σε 400-600 κιλά για όλες 

τις συγκομιδές (η σχέση ξηρού προς χλωρό είναι 40%).Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο 

κυμαίνεται σε 1,1% ξηράς δρόγης. Απόδοση σε νωπή χορτομάζα: 300 -600 

κιλά/στρέμμα. Απόδοση αιθέριου ελαίου: 4 -6 κιλά/στρέμμα Περιεκτικότητα 

ξηρών φύλλων σε αιθέριο έλαιο: 1,5 -2,5%. Οικονομική ζωή φυτείας: 4 χρόνια.  

Χρήσεις: Εθεωρείτο στην αρχαιότητα «πανάκεια». Χρησιμοποιείται στην ποτοποιία 

(Vermouth, Martini, Campari) και ως αφέψημα. Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε κατά των 

παθήσεων του στομάχου και του πεπτικού συστήματος, τους ρευματισμούς και τα αρθριτικά. 

Εμφανίζει αντισηπτική, τονωτική και αντισπασμωδική δράση. Ο Ιπποκράτης το αναφέρει ως 

«ωοκυτόκιον», επειδή εδιευκόλυνε τον τοκετό. 

Σύσταση: Περιέχει κυρίως τα φαινολικά οξέα π-κουμαρικό και γαλλικό οξύ και το 

φλαβονοειδέςκερσετίνη. Το αιθέριο έλαιο περιέχει ιδίως καρβακρόλη και γ-τερπινένιο. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Αποτελεί ενδημικό φυτό των ορεινών περιοχών της Κρήτης. 

Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν σημαντικότατη βιοδραστικότητα, ενώ η ζήτηση του 

αυξάνεται συνεχώς παγκοσμίως. Ως φυτό ευρισκόμενο μόνο στην Κρήτη η ανάγκη 

προώθησης της καλλιέργειας του θεωρείται επιτακτική. 

Προτεινόμενες περιοχές: Ημιορεινές και ορεινές περιοχές των κοινοτήτων Ζάκρου και 

Χανδρά λόγω μέτριων προς υψηλών υψομέτρων και με δεδομένο ότι είναι ανθεκτικό σε 
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άγονα εδάφη και σε έλλειψη άρδευσης. Επιλογή μη ανεμόπληκτων περιοχών. Θα μπορούσε 

να καλλιεργηθεί στα οροπέδια Ζήρου και Χανδρά. 

 

Εικόνα 22 Δίκταμο (Origanum dictamnus). 

3.1.4.3 Καλλιέργεια Θυμαριού (Thymus vulgaris, Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός πολυετής θάμνος (6-7 έτη) μικρού ύψους (30εκ.) 

με όρθιους βλαστούς και ευχάριστο άρωμα. 

Κλίμα-Έδαφος: Ευδοκιμεί σε θερμές όσο και ψυχρές περιοχές. Αναπτύσσεται σε ξηρικές 

εκτάσεις ενώ στις ποτιστικές η μεγαλύτερη παραγωγή αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας. Ως 

προς τα εδάφη, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, προτιμά όμως τα μέσης συστάσεως, 

ασβεστούχα χαλικώδη. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο (καλύτερη εποχή ο Αύγουστος). Με 

παραφυάδες. Με μοσχεύματα (ο πιο δαπανηρός).  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Η μεταφύτευση από τα σπορεία του Αυγούστου γίνεται τον 

Οκτώβριο-Νοέμβριο. Από σπορεία του φθινοπώρου η μεταφύτευση γίνεται την άνοιξη. Από 

παραφυάδες του φθινοπώρου ή της άνοιξης η μεταφύτευση γίνεται αμέσως στο χωράφι. Η 

καλύτερη εποχή μεταφύτευσης είναι το φθινόπωρο. Γίνεται με το χέρι ή φυτευτικές μηχανές 

σε γραμμές που απέχουν 50-60εκ. και 30-40εκ.επί των γραμμών. Είναι απαραίτητη η λίπανση 

(Νοέμβριο) με 30 κιλά φωσφορική αμμωνία και η καταπολέμηση των ζιζανίων. 

Συγκομιδή: Η καλύτερη φάση συγκομιδής είναι κατά την πλήρη άνθηση (Ιούνιος).Εφόσον 

προορίζεται για αιθέριο έλαιο μετά την κοπή προωθείται για απόσταξη. Για ξηρή δρόγη, μετά 

την ξήρανση αποθηκεύεται. 
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Αποδόσεις: Η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται σε 700-800 κιλά σε χλωρό χόρτο ή 

200 κιλά περίπου σε ξηρή δρόγη. Με δεύτερη κοπή (Αύγουστος) υπάρχει συμπληρωματική 

παραγωγή 30%. 

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται η ξηρή δρόγη και το αιθέριο έλαιο στην βιομηχανία τροφίμων. 

Περιέχει θυμόλη η οποία έχει ισχυρές αντισηπτικές ιδιότητες. Επίσης χρησιμοποιείται στην 

αρωματοποιία και την ποτοποιία. Αναφέρεται ως αντισηπτικό, αποσμητικό, τονωτικό, 

χωνευτικό και σπασμολυτικό. Χρησιμοποιείται και σαν ρόφημα, ενώ αποτελεί σημαντικό 

μελισσοκομικό φυτό της χώρας μας. 

Σύσταση: Αιθέριο έλαιο πλούσιο σε θυμόλη και π-κυμένιο. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Αποτελεί φυτό με μεγάλη εμπορική αξία και μεγάλη 

ζήτηση. Οι τοπικοί παραγωγοί ενδιαφέρονται να το καλλιεργήσουν. Οι εδαφοκλιματικές 

συνθήκες της περιοχής ευνοούν την καλλιέργεια του.  

Προτεινόμενες περιοχές: Μπορεί να ευδοκιμίσει σε όλες τις κοινότητες με ευνοικότερες τις 

νότιες ξηροθερμικές περιοχές (Αγίας Τριάδος, Απιδίων, Αρμένων). 

 

Εικόνα 23 Θυμάρι (Thymus vulgaris). 

3.1.4.4 Καλλιέργεια Φασκομηλιάς (Salvia sp., Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Πολυετές φυτό (12-15 χρόνια).Ευδοκιμεί τόσο σε ψυχρές, όσο και σε θερμές 

περιοχές και σε υψόμετρα από 0-1500 μ. Αναπτύσσεται καλύτερα σε συνθήκες πλήρους 

ηλιοφάνειας. Στα κυριότερα είδη ανήκουν τα: Salvia pomifera L. (ελίφασκος ο μηλοφόρος), 

S. gradiflora L. ( ο μεγανθής), S. triloba L. (ο τρίλοβος), S. officinallis L. ( ο φαρμακευτικός). 

Κλίμα-Έδαφος: Απαιτεί εδάφη μέσης σύστασης, ασβεστούχα, αποστραγγιζόμενα, αμμώδη 

και πολύ βαριά με pH=6.2-6.4. Αντέχει σε έλλειψη νερού και θρεπτικών στοιχείων. 
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Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο, αρχές Αυγούστου η καλύτερη εποχή. 

Σπορεία εγκαθίστανται και τον Οκτώβριο ή το Μάρτιο. Με σπόρο απευθείας στο χωράφι (με 

το χέρι ή με σπαρτικές μηχανές). Με παραφυάδες από παλιές φυτείες. Με μοσχεύματα 

(ριζοβολούν σε 70-75 ημέρες).  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Καλύτερη εποχή μεταφύτευσης στο χωράφι το φθινόπωρο 

(Οκτώβριος-Νοέμβριος) ή νωρίς την άνοιξη (Φεβρουάριο-Μάρτιο) σε γραμμές που απέχουν 

70-80εκ. και επί των γραμμών 40-50εκ. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: Απαραίτητη καλλιεργητική φροντίδα είναι η καταπολέμηση των 

ζιζανίων (σκαλίσματα, ζιζανιοκτονία).  

Συγκομιδή: Το αυτοφυές τους μήνες Μάιο, Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. Προτιμότερο το στάδιο 

της πλήρους ανθίσεως που ποικίλει ανάλογα με την περιοχή (παραθαλάσσια ή ορεινή). Το 

καλλιεργούμενο τον 1ο χρόνο συγκομίζεται πλήρως, τα επόμενα χρόνια 2-3 φορές. 

Πυκνότητα: 1.700 έως 2.200 φυτά/στρ. Ανθίζει Απρίλιο-Μάιο. Συλλέγεται το υπέργειο τμήμα 

του σε πλήρη άνθηση για παραγωγή αιθέριου ελαίου ή λίγο πριν την άνθηση για παραγωγή 

ξηρής δρόγης. 

Χρήσεις: Θεωρείται τονωτικό, διεγερτικό του νευρικού συστήματος, ευστόμαχο, διουρητικό, 

αντιβηχικό κ.α. Χρησιμοποιείται ως αρωματικό σε διάφορα τρόφιμα (κονσέρβες, σάλτσες 

κ.α.) και στην φαρμακευτική. Χρήση δρόγης και αιθέριου ελαίου στην αρωματοβιομηχανία 

και στη βιομηχανία τροφίμων (αντικαθιστά συνθετικά συντηρητικά). Περιέχει βιοενεργά 

συστατικά όπως καμφορά, α & β καρυοφυλλένιο, ροσμαρινικό οξύ, χλωρογενικό οξύ, 

διτερπένια, φλαβονοειδή (λουτεολίνη), β-πινένιο. Ασκεί ευεργετική δράση σε περιπτώσεις 

κρυολογήματος, λαρυγγίτιδας και φαρυγγίτιδας, ενώ έχουν τεκμηριωθεί δράσεις 

αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές και καταπραϋντικές. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Αποτελεί φυτό του οποίου η ανάπτυξη ευνοείται στο 

εδαφοκλιματικό περιβάλλον της Κρήτης και δη στις υπό μελέτη περιοχές. Εμφανίζει 

ενδιαφέρον λόγω της πολλαπλότητας χρήσης και των ιδιοτήτων του. Στην Κρήτη 

ενδείκνειται το ενδειμικό, αυτοφυούμενο είδος Salvia pomifera. 

Προτεινόμενες περιοχές: Τόσο οι παραθαλάσσιες μέτριου υψομέτρου, όσο και οι ημιορεινές 

περιοχές των κοινοτήτων Ζάκρου, Ζήρου, Αγίας Τριάδος και Αρμένων. Το φυτό δύναται να 

αναπτυχθεί σε άγονα εδάφη με αδυναμία άρδευσης, όπως πολλά εκ των ευρισκομένων στις 

υπό μελέτη περιοχές εδαφών.  
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Εικόνα 24 Φασκόμηλο (Salvia pomifera: φασκόμηλο το Κρητικό). 

3.1.4.5 Καλλιέργεια Δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis, Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Αρωματικός αειθαλής θάμνος, πολύκλαδος και πυκνόφυλλος. Τα φύλλα είναι 

δερματώδη, μικρά, γραμμοειδή, ενώ τα άνθη βρίσκονται κατά ομάδες και βγαίνουν στις 

μασχάλες των φύλλων.  

Κλίμα-Έδαφος: Ευδοκιμεί τόσο σε ήπιο, θερμό όσο και σε ψυχρό κλίμα, σε πεδινές και 

ημιορεινές περιοχές, σε όλα σχεδόν τα εδάφη (ποτιστικά και ξηρικά) εκτός από τα βαριά μη 

στραγγιζόμενα. Σε pH=5.5 και μη ασβεστούχα εδάφη αναπτύσσεται κανονικά, ενώ με pH=7 

και ασβεστούχα εδάφη ευνοείται περισσότερο. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Κυρίως με μοσχεύματα (τμήματα βλαστών 10εκ. περίπου). Με 

παραφυάδες. Στα ξηρικά χωράφια φυτεύονται σε γραμμές που απέχουν 1m και επί των 

γραμμών 60-80εκ. Η φύτευση γίνεται με το χέρι ή με μηχανές. Απαραίτητη θεωρείται η καλή 

προετοιμασία του αγρού, η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα ή ζιζανιοκτονία) και η 

άρδευση (3-4 ποτίσματα το καλοκαίρι), όπου υπάρχει νερό. 

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Καλύτερη εποχή για εγκατάσταση των μοσχευμάτων η άνοιξη. Η 

οριστική εγκατάσταση τους γίνεται τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ή Φεβρουάριο-Μάρτιο. 

Συγκομιδή: Συλλέγεται στο στάδιο της πλήρους άνθησης. Καταλληλότερη περίοδος Μάιος-

Ιούνιος-Ιούλιος. 

Αποδόσεις: Η πλήρης απόδοση αρχίζει από το 3ο έτος. Η μέση στρεμματική απόδοση 

κυμαίνεται σε 1500-2000 κιλά (χλωρό). Η σχέση ξηρού/χλωρού είναι 35%. Η παραγωγή 

ξηρών φύλλων ανέρχεται σε 250-350 κιλά/στρέμμα. 
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Χρήσεις: Καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιό του, τα φύλλα και τα άνθη του που 

χρησιμοποιούνται στη μαγειρική. Τα φύλλα και τα άνθη χρησιμοποιούνται ως άρτυμα. Το 

αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία και τη φαρμακευτική. 

Θεωρείται τονωτικό, χωνευτικό, σπασμολυτικό, χολαγωγό κ.α. Έχει φαρμακευτικές ιδιότητες 

και είναι ένα πάρα πολύ καλό μελισσοκομικό φυτό. 

Σύσταση: Περιέχει ιδίως μονοτερπένια, καμφένιο και πολυφαινόλες. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Από τις συζητήσεις με τους παραγωγούς προέκυψε ότι το 

φυτό έχει καλλιεργηθεί στο παρελθόν στην περιοχή και υπάρχει ενδιαφέρον να ξανά 

καλλιεργηθεί σε μεγαλύτερη έκταση λόγω της εμπορικής του αξίας. 

Προτεινόμενες περιοχές: Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε όλα τα διαμερίσματα με πεδινό ή 

ημιορεινό ανάγλυφο (π.χ. ανατολικά Ζάκρου, Παπαγιαννάδες, νότια Αρμένων και Απιδίων). 

 

Εικόνα 25 Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis). 

3.1.4.6 Καλλιέργεια Τσαγιού του βουνού (Sideritis sp., Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Είναι πολυετής πόα. Λέγεται και σιδηρίτης. Τα είδη που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι: Sideritis athoa (βλάχικο), S. clandestine (Ταυγέτου), S. 

scardica (Ολύμπου), S. raeseri(Παρνασσού), S. syriaca (Κρήτης), S. euboea (Ευβοίας). 

Κλίμα-Έδαφος: Αυτοφύεται στην Ελλάδα σε υψόμετρο >1000μ και σε ασβεστολιθικές 

εκτάσεις. Καλλιεργείται από τη δεκαετία του 60’ κυρίως στην Μαγνησία και την Κοζάνη σε 

εδάφη πετρώδη, ασβεστούχα, μετρίας γονιμότητας. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο. Με παραφυάδες.  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Καλύτερη εποχή φύτευσης Οκτώβριος-Νοέμβριος με το χέρι ή με 

φυτευτικές μηχανές σε γραμμές. Οι αποστάσεις των γραμμών 50-60 εκ. και επί των γραμμών 

40 εκ. Αριθμός φυτών/στρέμμα 4000-5000. 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 242 από 384 

Καλλιεργητικές φροντίδες: Προετοιμασία του χωραφιού (όργωμα, δισκοσβάρνισμα ή και 

ισοπέδωση όπου είναι δυνατόν), καταπολέμηση ζιζανίων (σκάλισμα, ζιζανιοκτονία), λίπανση 

(προσεκτική και σε μικρές δόσεις 20 κιλά/στρέμμα φωσφορική αμμωνία). 

Συγκομιδή: Η συγκομιδή γίνεται Ιούλιο ή και αργότερα ανάλογα με το υψόμετρο. 

Συλλέγεται το υπέργειο τμήμα σε πλήρη άνθηση.  

Αποδόσεις: Η μέση παραγωγή κυμαίνεται στα 100-150 κιλά ξηρού προϊόντος. Επιθυμητό το 

ανοικτό πράσινο χρώμα (καλή ποιότητα). 

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται ως αφέψημα και παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική, 

αντιυπερτασική, σπασμολυτική, ηρεμιστική και αντιοξειδωτική δράση. Ο Διοσκουρίδης το 

χρησιμοποιούσε ως θεραπευτικό των πληγών και πιστεύεται ότι είναι ευεργετικό για τα 

αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς. Συνιστάται κατά των κρυολογημάτων, των ασθενειών του 

αναπνευστικού συστήματος και του ουροποιητικού συστήματος. 

Σύσταση: Πλούσιο στα φαινολικά οξέα καφεικό, π-κουμαρικό και φερουλικό οξύ. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Φυτό με μεγάλη εμπορική αξία και ζήτηση εκ των αγορών 

παγκοσμίως. Έχει σημαντικές ιδιότητες και στην Κρήτη θα μπορούσε να προωθηθεί το είδος 

S. Syriaca (μαλοτήρα). Πολλά στοιχεία καταδεικνύουν ότι πρόκειται για αρωματικό φυτό με 

τεράστιες προοπτικές. 

Προτεινόμενες περιοχές: Ενδείκνυται η καλλιέργεια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, 

όπως τα οροπέδια Ζήρου και Χανδρά και τα βόρεια των κοινοτήτων Απιδίων και Αρμένων. 

 

 

Εικόνα 26 Τσάι του βουνού της Κρήτης (Sideritis syriaca). 
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3.1.4.7 Καλλιέργεια Λεβάντας (Lavandula sp., Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Είναι πολυετές φυτό, φρυγανώδες και πολύκλαδο με όρθιους βλαστούς που 

φύονται από τη βάση. Περιλαμβάνονται 30 περίπου είδη. 

Κλίμα-Έδαφος: Αναπτύσσεται σε ξηρικές συνθήκες αξιοποιώντας ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές. Οι κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του 

αιθέριου ελαίου. Προτιμότερες οι περιοχές με βορεινό προσανατολισμό, ηλιοφάνεια και 

ξηρούς ανέμους με βροχές τον Μάιο-Ιούνιο. Αξιοποιεί ακόμη και επικλινείς εκτάσεις. 

Καλλιεργείται σε εδάφη πλούσια σε ασβέστιο. Το έδαφος καλλιέργειας πρέπει να είναι 

ελαφρύ και χαλικώδες. Δεν απαιτεί υγρασία, αλλά ούτε και ολοσχερή ξηρασία. Στην Ελλάδα 

καλλιεργείται στην Αρκαδία, την Κεφαλληνία, τις Σέρρες την Κομοτηνή και τη Σαμοθράκη. 

Καλλιεργείται σε διαφορετικά υψόμετρα όπως: Lavandula spica L 0-600 μ., L. hybrida Rev. 

400-700 μ., L. vera D.C. 600-1300 μ. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Πολλαπλασιάζεται με σπόρο σε σπορείο (εγγενώς), με 

μοσχεύματα (αγενώς) και παραφυάδες (αγενώς). Τα μοσχεύματα φυτεύονται Αύγουστο-

Οκτώβριο ή Μάρτιο-Απρίλιο για να ριζοβολήσουν. Οι παραφυάδες ετοιμάζονται με 

παράχωμα επιλεγμένων μητρικών φυτών το φθινόπωρο και πάλι την άνοιξη. 

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Η φύτευση των φυτών που προέκυψαν ανεξαρτήτως τρόπου 

γίνεται τόσο το φθινόπωρο (Οκτώβριο-Νοέμβριο) όσο και την άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλιο) σε 

γραμμές και αποστάσεις που κυμαίνονται από 1.0x(0.8-1.0) μ. στα μεγάλα υψόμετρα και 

(1.5-2.0)x(1.0-1.2) μ. για μικρότερα υψόμετρα. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: Η καταπολέμηση των ζιζανίων (σκαλίσματα, ζιζανιοκτονία) 

πέρα από την καλή προετοιμασία του χωραφιού, θεωρείται απαραίτητη. Η λίπανση (κοπριά ή 

χημικά λιπάσματα) έχει δώσει καλά αποτελέσματα. 

 Συγκομιδή: Η συγκομιδή με καλό και ξηρό καιρό στο στάδιο της άνθησης εξασφαλίζει 

μεγαλύτερη ποσότητα αιθέριου ελαίου. 

Αποδόσεις: Τον 1ο χρόνο 50 κιλά. Τον 2ο χρόνο 100 κιλά. Τον 3ο χρόνο 200 κιλά. Τον 4ο 

χρόνο 300-400 κιλά/στρ. (ανθικά στελέχη). 

Χρήσεις: Χρησιμοποιείται το αιθέριο έλαιο στην αρωματοποιία και τη σαπωνοποιία. 

Θεωρείται επίσης τονωτικό, αντιασθματικό και αντικαταροϊκό. Το αιθέριο έλαιο εκτός από 

τις χαλαρωτικές του ιδιότητες χρησιμοποιείται και ως εντομοαπωθητικό, ιδιαίτερα του 

σκόρου. Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 1-3% με κυριότερες ενώσεις τη 

λιναλοόλη και τον οξικό εστέρα της λιναλοόλης. 
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Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Πολύ διαδεδομένο αρωματικό φυτό με αρκετά μεγάλη 

ζήτηση. Υπάρχει ιστορικό καλλιέργειας στην περιοχή και ενδιαφέρον από τους παραγωγούς. 

Προτεινόμενες περιοχές: Μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο σε πεδινές όσο και στις ημιορεινές 

περιοχές των κοινοτήτων με προυπόθεση τα εδάφη να είναι ασβεστούχα (π.χ. L. hybrida Rev. 

στο οροπέδιο Χανδρά). 

 

 

Εικόνα 27 Λεβάντα (Lavandula angustifolia). 

3.1.4.8 Καλλιέργεια Μέντας - Δυόσμου (Menta spicata, Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Είναι φυτό πολυετές και μακροήμερο, δηλαδή χρειάζεται τουλάχιστον 14 ώρες 

φωτισμού για να ανθίσει. Είναι πόα ισχυρή, βαθυπράσινη, με έντονη οσμή. Έχει βλαστό 

πολυσχιδή, τετραγωνικό, λείο, ύψους 60-90cm. Τα φύλλα είναι σχεδόν επιφυή, λογχοειδή, 

πριονωτά, οδοντωτά, πράσινα, αντίθετα, σχεδόν λεία. Τα άνθη είναι μικρά χρώματος ρόδινου 

ή ανοιχτού ιώδους, σε ακραία στάχια.  

Κλίμα-Έδαφος: Καλλιεργείται τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές περιοχές, με 

καταλληλότερες αυτές που έχουν εύκρατο κλίμα και δροσερό καλοκαίρι. Κατάλληλα εδάφη 

τα μέσης συστάσεως, πλούσια, βαθιά, αποστραγγιζόμενα καλά αρδευόμενα και όχι όξινα 

(pH=6-7.5). 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με ριζώματα που παίρνουμε από παλαιότερες φυτείες (1 

στρέμμα παλαιάς φυτείας αποδίδει ριζώματα για 5-7 στρέμματα). Με μοσχεύματα (Μάιο) τα 

οποία ριζοβολούν εντός 4 εβδομάδων.  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Καλύτερη εποχή μέσα Νοεμβρίου. Η φύτευση γίνεται με ειδικές 

φυτευτικές μηχανές. Χρειάζονται 150-200 κιλά ριζώματα/στρέμμα. 
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Καλλιεργητικές φροντίδες: λίπανση (5-6N, 7-9P, 10-15K), καταπολέμηση ζιζανίων 

(σκαλίσματα, βοτανίσματα, ζιζανιοκτονία) και συχνά ποτίσματα ανάλογα με τη σύσταση του 

εδάφους. 

Συγκομιδή: Για αιθέριο έλαιο συγκομίζεται στην πλήρη άνθηση (Ιούλιο) και δεύτερη κοπή 

τον Σεπτέμβριο για ξηρή δρόγη μόνο. Όταν προορίζεται για ξηρή δρόγη συγκομίζεται πριν 

την άνθηση σε τρία χέρια (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο). 

Αποδόσεις: Οι αποδόσεις για αιθέριο έλαιο φθάνουν τα 1500-2000 κιλά/στρ. χλωρό χόρτο. 

Για ξηρή δρόγη 250-300 κιλά. Η ποσότητα αιθέριου ελαίου ανέρχεται σε 6-7 κιλά/στρέμμα. 

Χρήσεις: Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, ποτοποιία και 

καραμελοποιία. Η ξηρή δρόγη χρησιμοποιείται ως αφέψημα, ενώ θεωρείται ευστόμαχη, 

χολαγωγή, αντιδιαρροϊκή, αντιναυτιακή, αντικολική, αντιεμετική και αντικεφαλαλγική. 

Επίσης, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των αποστημάτων και της αϋπνίας. 

Συσταση: Το αιθέριο έλαιο είναι πλούσιο σε μενθόνη, μενθόλη, καρβακρόλη, καρυοφυλένιο, 

ευκαλυπτόλη, β-πινενιο. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Φυτό με τεράστιο ενδιαφέρον λόγω σημαντικών ιδιοτήτων 

για την υγεία και με μεγάλη ζήτηση στις αγορές. 

Προτεινόμενες περιοχές: Επειδή απαιτεί αρκετό νερό και σχετικά δροσερό καλοκαίρι θα 

μπορούσε να καλλιεργηθεί σε ημιπεδινές περιοχές της Ζήρου και των Παπαγιαννάδων, όπου 

υπάρχουν κοντά πηγές. 

 

 

Εικόνα 28 Μέντα (Menta spicata). 
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3.1.4.9 Καλλιέργεια Βασιλικού (Ocimum basilicum, Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή: Ετήσιο και ποώδες φυτό. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, μυτερά, ακέραια ή 

οδοντωτά πράσινου χρώματος και τα άνθη μικρά και λευκά ή λευκορόδινα.  

Κλίμα-Έδαφος: Ευδοκιμεί τόσο σε θερμές όσο και σε ψυχρές περιοχές με καταλληλότερες 

αυτές με εύκρατο κλίμα, ήπιο και βαρύ χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι (θερμοκρασία 270C 

και φωτοπεριοδικότητα 16-18 ώρες). Καλλιεργείται σε εδάφη μέσης συστάσεως, βαθιά, 

αρδευόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο νωρίς την άνοιξη ή νωρίτερα σε 

θερμοκήπιο. Με σπόρο απευθείας στο χωράφι σε όρχους (6-10 σπόροι) ή με μηχανές, αρχές 

με μέσα Μαρτίου. Ακολουθεί αραίωμα στο χωράφι.  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Μεταφυτεύεται στο χωράφι, όταν τα φυτά του σπορείου έχουν 

ύψος 10εκ., από τα μέσα Απριλίου-μέσα Μαΐου. Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 

40-50εκ. και 30-40εκ. επί των γραμμών με το χέρι ή με φυτευτικές μηχανές. 

Καλλιεργητικές φροντίδες: Σημαντικές για την καλλιέργεια θεωρούνται η καλή 

προετοιμασία του χωραφιού, η βασική λίπανση με 30 κιλά φωσφορική αμμωνία, η 

καταπολέμηση των ζιζανίων με σκαλίσματα ή κατάλληλα ζιζανιοκτόνα και οι αρδεύσεις.  

Συγκομιδή: Έχει μεγάλη αναβλαστική ικανότητα και συνεπώς δίνει πολλές συγκομιδές, 

πάντοτε στο στάδιο της πλήρους ανθήσεως. Μεγαλύτερη συγκέντρωση αιθέριων ελαίων 

παρατηρείται στα ανθοφόρα στελέχη. Συλλέγεται το υπέργειο τμήμα σε πλήρη άνθηση, 2-3 

φορές το χρόνο. 

Χρήσεις: Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στη σαπωνοποιία και την αρωματοποιία. 

Χρησιμοποιείται επίσης ως σαλατικό (Ιταλία, Αγγλία κ.α.). Το αφέψημα του θεωρείται ως 

ευστόμαχο, διουρητικό, διεγερτικό κ.α. 

Σύσταση: Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο κυμαίνεται από 0,2-1%. Οι σπουδαιότερες ουσίες που 

περιέχει είναι η λιναλοόλη και η μεθυλοκαβικόλη. Σε έρευνες που έχουν γίνει invitroέχει 

αποδειχθεί η αντιβακτηριακή δράση του αιθερίου ελαίου ενάντια στα βακτήρια 

Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis και Escherichia coli καθώς επίσης και η 

αντιμυκητιακή δράση ενάντια στους μύκητες Candidaal bicans, Penicillium notatum και 

Microsporeum gyseum. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Ενδιαφέρουσα καλλιέργεια που μπορεί να εναρμονιστεί με 

τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των εν λόγω περιοχών. Φυτό με μεγάλη εμπορική αξία.  
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Προτεινόμενες περιοχές: Επειδή απαιτεί αρκετό νερό και σχετικά δροσερό καλοκαίρι θα 

μπορούσε να καλλιεργηθεί σε ημιπεδινές περιοχές της Ζήρου και των Παπαγιαννάδων 

δεδομένου ότι υπάρχουν κοντά πηγές. 

 

 

Εικόνα 29 Βασιλικός (Ocimum basilicum). 

3.1.4.10 Καλλιέργεια Μελισόχορτου (Melissa officinalis, Οικογένεια Lamiaceae) 

Περιγραφή-Κλίμα-Έδαφος: Είναι πολυετής πόα που ευδοκιμεί σε ψυχρές ή θερμές περιοχές 

με καταλληλότερες τις ημιορεινές με ήπιο χειμώνα, δροσερό καλοκαίρι και νότιο 

προσανατολισμό. Κατάλληλα εδάφη τα βαθιά, γόνιμα, προσχωματικά που συγκρατούν λίγη 

υγρασία. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο. Με παραφυάδες. Με μοσχεύματα.  

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Το φθινόπωρο από σπορεία του Αυγούστου. Την άνοιξη από 

σπορεία του φθινοπώρου. Αργά το Μάιο ή το φθινόπωρο από σπορεία της άνοιξης. Η 

φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 60-70εκ. και επί των γραμμών 40-50εκ.  

Καλλιεργητικές φροντίδες: λίπανση, καταστροφή ζιζανίων, άρδευση. 
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Εικόνα 30 Μελισόχορτο (Melissa officinalis). 

Συγκομιδή: Τον 1ο χρόνο από την φύτευση η συγκομιδή γίνεται τον Ιούλιο-Αύγουστο. Τα 

επόμενα χρόνια δύο συγκομιδές Ιούνιο και Αύγουστο.  

Αποδόσεις: 1500-2000 κιλά/στρέμμα σε χλωρό και 300-400 κιλά σε ξηρό χόρτο. 

Χρήσεις: Το αφέψημα του θεωρείται τονωτικό, αντισπασμωδικό, ευστόμαχο, εναντίον 

ιλίγγων και χρόνιων καταρροών. Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, τη 

φαρμακοποιία και την ποτοποιία (παρασκευή ηδύποτων).Επίσης θεωρείται ότι έχει 

αντιβακτηριακή δράση. Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο είναι 0,16% με κυριότερες ενώσεις την 

κιτράλη (μίγμανεράλης και γερανιάλης) και το καρυοφυλλένιο. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού-Προτεινόμενες περιοχές: Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στα 

πεδινά των κοινοτήτων Ζήρου, Απιδίων και Παπαγιαννάδων σε εδάφη σχετικά γόνιμα διότι 

εν αντιθέσει με τα άλλα προτεινόμενα αρωματικά φυτά απαιτεί γονιμότητα εδαφών και 

υγρασία. 

3.1.4.11 Καλλιέργεια Λεόνουρου του Καρδιακού (Leonorus cardiaca, Οικογένεια 

Lamiaceae) 

Περιγραφή: Είναι πολυετής πόα, γνωστή και ως παναγιόχορτο. Έχει βλαστό όρθιο, ισχυρό, 

τετραγωνικό, πολύκλαδο, χνουδωτό, ύψους 60-100εκ., φύλλα έλλοβα, τα ανώτερα λογχοειδή 

και τα κατώτερα αυγοειδή με μεγάλο μίσχο, τριχωτά σκουροπράσινα και άνθη 

ασπροκόκκινα, σε μασχαλιαίους σπονδύλους. 

Οικολογία: Αυτοφύεται σε χέρσα μέρη σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Ευδοκιμεί σε ημιορεινές 

δροσερές περιοχές και σε χωράφια μέσης γονιμότητας, πλούσια ξηρικά.  

Πολλαπλασιασμός-Άνθηση-Συλλογή: Πολλαπλασιάζεται με σπόρο που σπέρνεται σε 

σπορείο και με παραφυάδες. Η μεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο και την άνοιξη, σε 
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αποστάσεις 50-60 εκ. επί 70-80 εκ. Ανθίζει Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Συλλέγεται το υπέργειο 

τμήμα σε πλήρη άνθιση. 

 

Εικόνα 31 Λεόνουρος ο καρδιακός (Leonorus cardiaca). 

Ιδιότητες-Σύσταση: Το παναγιόχορτο, περιέχει μία πικρή ουσία την λεονουρίνη, ταννίνες, 

ένα αιθέριο έλαιο, ένα αλκαλοειδές (λεονουρινίνη) και γλυκοσίδια που ρίχνουν την πίεση του 

αίματος. Έχει δράση καταπραϋντική λόγω των γλυκοσιδίων, εμμηναγωγική λόγω του 

αλκαλοειδούς και αντιδιαρροϊκή λόγω των ταννινών. Θεωρείται αποτελεσματικό ηρεμιστικό 

και καρδιοτονωτικό. Δυναμώνει την καρδιά χωρίς να προκαλεί ένταση. Θεωρείται ειδικό 

ίαμα για την ταχυκαρδία, όταν προκαλείται από άγχος και άλλα παρόμοια αίτια. Συνίσταται 

στους πόνους του στήθους (ισχαιμικές αρρυθμίες) όταν συνοδεύονται από δύσπνοια, αίσθημα 

πνιγμού και φόβο. Επίσης αναφέρεται θετική δράση του βοτάνου σε νευρασθένειες, αϋπνία, 

υστερία, επιληψία και αρτηριοσκλήρυνση των εγκεφαλικών αγγείων. Είναι πολύ χρήσιμο για 

τη διέγερση καθυστερημένης ή ανεσταλμένης έμμηνης ροής, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

ανησυχία και ένταση. Είναι χρήσιμο χαλαρωτικό τονωτικό που βοηθά στις μεταβολές της 

εμμηνόπαυσης. Μπορεί να καταπραΰνει τις νόθες ωδίνες του τοκετού. Για τα γυναικολογικά 

προβλήματα συνδυάζεται καλά με τον κράταιγο. Έχει αντιβακτηριακές, μυκητοκτόνες, 

αντιαιμορραγικές και επουλωτικές ιδιότητες. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Πρόκειται για ένα όχι πολύ διαδεδομένο φαρμακευτικό 

φυτό, για το οποίο τα τελευταία χρίνια πολλές επιστημονικές μελέτες αναφέρουν 

σημαντικότατη δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα λόγω περιεκτικότητας σε βιιοδραστικά 

αλκαλοειδή. Συνεπώς αυξάνεται η ζήτηση του από φαρμακοβιομηχανίες και εταιρείες 

συμπληρωμάτων διατροφής. Παρόμοιες καρδιοπροστατευτικές δράσεις έχουν βρεθεί και για 
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το φυτό Κράταιγος, Crataegus monogyna (Rosaceae), το οποίο επίσης θα μπορούσε να 

καλλιεργηθεί. 

Προτεινόμενες περιοχές: Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε όλες της ημιορεινές περιοχές 

των υπό μελέτη κοινοτήτων σε εδάφη ξηρικά, μέσης γονιμότητας.  

3.1.4.12 Καλλιέργεια Αλόης (Aloe sp.) 

Περιγραφή: Πολυετές παχύφυτο βραδείας ανάπτυξης που φτάνει μέχρι τα 160 εκ. ύψος. 

Συνήθως δε σχηματίζει κεντρικό βλαστό, τα φύλλα (16-20) έχουν ελαφρώς όρθια ανάπτυξη 

και σχηματίζουν πυκνής διάταξης ροζέτα στην βάση τους. Είναι παχιά και σαρκώδη με πλατύ 

και λογχοειδές σχήμα και αποτελούνται από τέσσερα στρώματα: τον φλοιό, τον υποφλοιώδη 

χιτώνα, το στρώμα της κόλλας και το παρέγχυμα. Στο εσωτερικό του φλοιού εμπεριέχεται 

ένα υγρό υπό μορφή γέλης, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση νερού και θρεπτικών 

συστατικών και κάνει το φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία.  

Οικολογία-Κλίμα-Έδαφος: Αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών, ενώ 

προτιμά τα καλά αποστραγγιζόμενα, αμμώδη ή πηλώδη εδάφη. Μπορεί να αναπτυχθεί σε 

πετρώδη ξηρά και φτωχά από θρεπτικής άποψης εδάφη, ωστόσο η καλλιέργεια της 

συνιστάται να γίνεται σε πλούσια και γόνιμα εδάφη για την επίτευξη των μέγιστων 

αποδόσεων. Καταλληλότερα θεωρούνται τα εδάφη με ελαφρώς αλκαλική αντίδραση. 

Είδη: Τα σημαντικότερα είδη του φυτού, γνωστά για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες είναι: 

A. barbadensis miller, A. perryi naker, A. ferox και A. arborescens. 

Πολλαπλασιασμός: Γίνεται κυρίως αγενώς με την χρήση παραφυάδων. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν ο μικροπολλαπλασιασμός με in-vitro καλλιέργεια βλαστικών 

μεριστωμάτων και η in-vitro παραγωγή έκφυτων από την βάση των φύλλων. 

Καλλιεργητική τεχνική: Στην τελική τους θέση φυτεύονται τα νεαρά φυτά σε πυκνότητα 

που μπορεί να φτάσει τα 6.000 φυτά ανά στρέμμα, ωστόσο σε εκτατικής μορφής καλλιέργεια 

συνηθίζονται αποστάσεις τουλάχιστον 50 εκ. επί και μεταξύ των γραμμών (μέχρι 4.000 φυτά 

ανά στρέμμα). Είναι δυνατόν, κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης και δεδομένης της 

χαμηλής επιφανειακής κάλυψης της φυτείας, να γίνει συγκαλλιέργεια με κάποιο άλλο ετήσιο 

φυτό (π.χ. ψυχανθές). Το φυτό είναι ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας ωστόσο η δυνατότητα 

άρδευσης της φυτείας βελτιώνει κατά πολύ τις τελικές αποδόσεις. 

Συγκομιδή: Η συγκομιδή των φύλλων της αλόης ξεκινά περίπου τρία χρόνια μετά τη 

φύτευση και συνεχίζεται για ένα διάστημα επτά περίπου χρόνων. Για την παραγωγή γέλης 
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γίνεται συγκομιδή των φύλλων χειρωνακτικά με κοφτερό μαχαίρι και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέχρι και τρεις φορές ανά έτος, σε διαστήματα των τριών μηνών.Η 

συγκομιδή των φύλλων γίνεται συνήθως Οκτώβριο-Νοέμβριο, ενώ των ανθέων Δεκέμβριο-

Ιανουάριο.  

Αποδόσεις: Τα φυτά μπορούν να δώσουν 16-20 φύλλα τον χρόνο κάτω από ιδανικές 

συνθήκες υγρασίας και με επαρκή αζωτούχο λίπανση. Με πυκνότητα 5.000 φυτών/στρέμμα 

οι αποδόσεις σε γέλη ανέρχονται στους 18 τόνους/στρέμμα. 

Ιδιότητες: Η αλόη είναι ένα αρκετά γνωστό φαρμακευτικό φυτό που χρησιμοποιείται ευρέως 

στην πρακτική βοτανοθεραπεία, καθώς και σε φαρμακευτικά σκευάσματα φυτικής 

προέλευσης. Το έκκριμα του φυτού περιέχεται στα περικυκλικά κύτταρα των αγγειωδών 

δεσμίδων του φύλλου και χρησιμοποιείται είτε ως νωπό είτε ως αποξηραμένο. Το 

αποξηραμένο έκκριμα χρησιμοποιείται ως υπακτικό, καθαρτικό και αντιελμινθικό. Το νωπό 

προϊόν έχει παρόμοιες δράσεις, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δερματικές παθήσεις. 

Επίσης, χρησιμοποιείται στην βιομηχανία τροφίμων και στην ζυθοποιία για την πικρή του 

γεύση. Η γέλη της αλόης έχει πολλαπλές φαρμακευτικές ιδιότητες και μπορεί είτε αυτούσια 

είτε με την μορφή αποφλοιωμένων φύλλων να χρησιμοποιηθεί για διάφορες δερματικές 

παθήσεις, ερεθισμούς, πληγές, καψίματα ή εκδορές και σαν κατάπλασμα πάνω σε μώλωπες. 

Απαντάται ως συστατικό σε πολλά καλλυντικά για την ενίσχυση και βελτίωση του δέρματος. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Σε παγκόσμιο επίπεδο ο ετήσιος κύκλος εργασιών των 

προϊόντων νωπής γέλης ανήλθε στα 125 εκατομμύρια δολάρια το 2004. Πρόκειται για προιόν 

με μεγάλη εμπορική αξία και τεράστια ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές.Στην Ελλάδα η 

καλλιέργεια της αλόης έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με μεμονωμένες προσπάθειες 

παραγωγών.Συνεπώς, η συστηματικότερη καλλιέργεια της αποτελεί ενδιαφέρουσα 

προοπτική, ιδίως για την υπό μελέτη περιοχή, δεδομένου ότι ευνοείται από τις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, όπως φαίνεται και από παραδείγματα επιτυχούς καλλιέργειας σε 

άλλες περιοχές της Κρήτης. 

Προτεινόμενες περιοχές: Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε πολλά σημεία των υπό μελέτη 

κοινοτήτων, δεδομένου ότι αντέχει σε μικρής γονιμότητας, πετρώδη εδάφη και σε ξηρικές 

συνθήκες, βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών (π.χ. παραθαλάσσιες ημιορεινές περιοχές 

νότια της Ζάκρου και ανατολικά της Ζήρου). 
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Εικόνα 32 Αλόη (Aloe sp.). 

3.1.4.13 Καλλιέργεια Χαμομηλιού (Chamomilla recutita, Οικογένεια Asteraceae) 

Περιγραφή: Είναι ποώδες, μονοετές φυτό που αυτοφύεται σε όλα σχεδόν τα μέρη της 

Ελλάδας. Η γνωστότερη ποικιλία χαμομηλιού είναι η Chamomilla recutita. 

Κλίμα-Έδαφος: Προσαρμόζεται περισσότερο σε πεδινές περιοχές με εύκρατο κλίμα. Αν και 

φυτό ξηρικό, είναι επιθυμητή η εδαφική υγρασία που ευνοεί την ανάπτυξη του. Κατάλληλα 

εδάφη τα αμμοαργιλώδη με αρκετή οργανική ουσία. Σε σκιερά μέρη αυξάνεται η 

περιεκτικότητα σε χαμαζουλένιο. 

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο που σπέρνεται στο χωράφι στα πεταχτά ή με 

μηχανές. Απαιτούμενη ποσότητα 1-2 κιλά/στρέμμα. Για να φυτρώσει ο σπόρος απαιτείται 

καλό όργωμα και ψιλοχωμάτισμα καθώς και κυλίνδρισμα μετά την σπορά. 

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Κατάλληλη εποχή σποράς το φθινόπωρο (Οκτώβριος-Νοέμβριος). 

Σπορά την άνοιξη καταλήγει σε μικρότερη παραγωγή. Απαιτούμενη ποσότητα σπόρου 1-2 

κιλά/στρέμμα η οποία ανακατεύεται με τριπλάσια ποσότητα ποταμίσιας άμμου που 

συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη.  

Καλλιεργητικές φροντίδες: Απαιτείται ένα τουλάχιστον βοτάνισμα το Φεβρουάριο ή το 

Μάρτιο ή χρήση κατάλληλου ζιζανιοκτόνου. 

Συγκομιδή: Συγκομίζεται όταν βρίσκεται στο στάδιο της άνθισης, σε αντίθετη περίπτωση 

υποβαθμίζεται η ποιότητα. Στις συστηματικές καλλιέργειες η συγκομιδή γίνεται τον Μάιο. 

Αποδόσεις: Η μέση στρεμματική απόδοση ανέρχεται σε 300 κιλά χλωρών ταξιανθιών 

(συλλογή με ειδικές τσουγκράνες) ή 600-700 κιλά με χορτοκοπτικό γιατί συγκομίζονται 

τμήματα βλαστών. Σχέση ξηρού προϊόντος προς χλωρό 20-25%. 
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Χρήσεις: Θεωρείται από τα καλύτερα ευστόμαχα και αντιφλογιστικά αφεψήματα. Γνωστό 

από την αρχαιότητα για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες (αντιπυρετικό, αντινευρολογικό 

κ.α.). 

Σύσταση: Παρότι η απόδοσή του σε αιθέριο έλαιο είναι σχετικά μικρή (0,6-0,8%) είναι 

πλούσιο σε διάφορες αρωματικές ενώσεις όπως β-φαρνεσένιο, οξείδια της μπισαμπολόλης (α 

και β), οξείδιο της μπισαμπολόνης (α) και χαμαζουλένιο. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού: Αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό για το οποίο 

ενδιαφέρεται η φαρμακοβιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων. Έχει σημαντική εμπορική 

αξία. 

Προτεινόμενες περιοχές:Θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στις ημιπεδινές περιοχές της Ζήρου, 

των Παπαγιαννάδων και των Απιδίων. 

 

 

Εικόνα 33 Χαμομήλι (Chamomilla recutita). 

3.1.4.14 Καλλιέργεια Γιασεμιού (Jasminum officinale, Οικογένεια Oleaceae) 

Περιγραφή: Πολυετής, αναρριχώμενος θάμνος, συνήθως αειθαλής αλλά και φυλλοβόλος. Τα 

φύλλα του είναι εναλλασσόμενα, απλά ή τρίφυλλα, πτερωτά και τα άνθη είναι συνήθως 

λευκά και αναδύουν ένα γλυκό και ευχάριστο άρωμα. Ο καρπός του είναι ράγα με δύο 

λοβούς. 

Κλίμα-Έδαφος: το υπόγειο τμήμα και οι ξυλοποιημένοι βλαστοί αντέχουν σε θερμοκρασίες 

μέχρι -50C. Οι τρυφεροί βλαστοί είναι ευαίσθητοι στις χαμηλές θερμοκρασίες. Ως εκ τούτου 

απαιτείται προσοχή στην επιλογή της περιοχής καλλιέργειας του. Ευδοκιμεί σε όλους τους 

τύπους εδαφών με εξαίρεση τα αργιλικά βαριά ή αμμώδη. Ευδοκιμεί σε περιοχές θερμές, 
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νησιωτικές ή παραθαλάσσιες και σε εδάφη μέσης σύστασης, ποτιστικά, στραγγερά. Είναι 

αρκετά ανθεκτικό στο ψύχος.  

Τρόπος Πολλαπλασιασμού: Με σπόρο σε σπορείο νωρίς την άνοιξη ή νωρίτερα σε 

θερμοκήπιο. Με σπόρο απευθείας στο χωράφι σε όρχους (6-10 σπόροι) ή με μηχανές, αρχές 

με μέσα Μαρτίου. Ακολουθεί αραίωμα στο χωράφι. Πολλαπλασιάζεται κυρίως με 

μοσχεύματα, που ριζοβολούν δύσκολα εκτός αν εισέλθουν στην υδρονέφωση. Η 

μεταφύτευση γίνεται το φθινόπωρο ή την άνοιξη σε αποστάσεις 1-1,5 επί 1,5-2m. Επίσης, 

πολλαπλασιάζεται με καταβολάδες, όταν οι βλαστοί έχουν μεγάλο μήκος. Ωστόσο, το 

J.officinalis χρησιμοποιείται κυρίως ως υποκείμενο στο οποίο εμβολιάζεται J.grandiflorum 

σε περιοχές επίφοβες για παγετό. 

Εποχή φύτευσης-Σπορά: Τα έρριζα μοσχεύματα φυτεύονται στο χωράφι το φθινόπωρο ή 

την άνοιξη. Η φύτευση γίνεται σε γραμμές που απέχουν 1.5-2.0 μ. και επί των γραμμών 1.0-

1.5 μ. (500 φυτά/στέμμα).  

Καλλιεργητικές φροντίδες: Θεωρείται απαραίτητη η καλή προετοιμασία του αγρού, η 

βασική λίπανση με 30-40 κιλά φωσφορική αμμωνία και 10 κιλά κάλιο, η καταπολέμηση των 

ζιζανίων (φρέζα ή ζιζανιοκτονία), η άρδευση κάθε 10-15 μέρες και τέλος το κλάδεμα 

(Μάρτιο). 

Συγκομιδή: Η συλλογή των ανθέων αρχίζει τον Ιούνιο και διαρκεί μέχρι τον Οκτώβριο. 

Συλλέγονται τα άνθη σε όλη τη διάρκεια της άνθησης, τις πρωινές ώρες. 

Αποδόσεις: Η πλήρης παραγωγή αρχίζει από τον 3ο χρόνο. Η στρεμματική απόδοση 

λουλουδιών φθάνει τα 350 κιλά ή 1 κιλό κονκρέτα (προϊόν εκχύλισης με πτητικό διαλύτη). 

Χρήσεις: Καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιο των ανθέων και χρησιμοποιείται στην 

αρωματοποιία. Είναι φυτό αρωματικό, καλλωπιστικό και μελισσοτροφικό. Τα άνθη 

περιέχουν εκλεκτής ποιότητας αιθέριο έλαιο (για σιμέλαιο) που χρησιμοποιείται στην 

αρωματοποιία. Έχουν βρεθεί αντιμικροβιακές ιδιότητες. 

Τεκμηρίωση πρότασης φυτού-Προτεινόμενες περιοχές: Συστήνεται για μέσης σύστασης 

ποτιστικά και στραγγερά εδάφη των παραθαλάσσιων περιοχών, π.χ. των κοινοτήτων Ζάκρου, 

Ζήρου, Απιδίων και Αρμένων. 
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Εικόνα 34 Ίασμος ο φαρμακευτικός ή γιασεμί (Jasminum officinalis). 
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3.2 Προτεινόμενες εναλλακτικές ανθοκομικές καλλιέργειες και 

λειτουργικών τροφίμων (ή υπερτροφών) στη δημοτική ενότητα Λεύκης 

και την τοπική κοινότητα Ζάκρου του Δήμου Σητείας 

3.2.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των αγροτικών 

περιοχών των διαμερισμάτων Λεύκης και Ζάκρου το Εργαστήριο Ανθοκομίας, με βάση τα 

εδαφοκλιματικά δεδομένα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, αλλά και την 

δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, θεωρεί ότι υπάρχει η δυνατότητα επικερδούς καλλιέργειας 

δύο ανθοκομικών φυτών (πρωτέα και στρελίτζιας), ενός φαρμακευτικού (αλόης) και δύο 

φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής ή «λειτουργικών» τροφίμων» (ιπποφαούς και γκότζι) 

και μάλιστα τα τρία τελευταία προσφέρονται για βιολογική πιστοποιημένη καλλιέργεια.  

 Τα παραπάνω φυτά τα οποία έχουν πολλαπλές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης θα 

μπορούσαν να καλλιεργηθούν με επιτυχία ως υπαίθριες καλλιέργειες, είτε από μεμονωμένους 

παραγωγούς είτε από ομάδες παραγωγών, σε επιλεγμένες παραθαλάσσιες περιοχές της Κάτω 

Ζάκρου, και Ξερόκαμπου ή σε χαμηλού υψομέτρου (έως 200 μ.) τα πρώτα τρία κατά 

προτίμηση μεσημβρινής έκθεσης, κυρίως σε ελαφρά στραγγιζόμενα, μέσης ή χαμηλής 

γονιμότητας εδάφη ενώ τα δύο τελευταία και σε μεγαλύτερα υψόμετρα (δυνητικά σε όλες τις 

διαθέσιμες εκτάσεις των υπό μελέτη περιοχών αφού αντέχουν από πολύ χαμηλές μέχρι πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες).  

Τα παραπάνω φυτά προτείνονται για τους παρακάτω λόγους: 

 Είναι εύκολα στην καλλιέργεια και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται σε μικρή 

μόνο έκταση μέχρι σήμερα  

 Δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτικά σε ξηροθερμικές 

συνθήκες 

 Δεν απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εργατικά και εξοπλισμό (πλην του ιπποφαούς) 

  Μπορούν να καλλιεργηθούν και υπαίθρια ή σε ελαφρές προστατευτικές κατασκευές  

 Είναι πολυετή φυτά που μπορούν να δώσουν οικονομική παραγωγή για πολλά χρόνια 
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 Τα δύο από αυτά πολλαπλασιάζονται εύκολα με παραφυάδες (αλόη και στρελίτζια) 

και επομένως μπορεί ο παραγωγός μόνος του χωρίς μεγάλο κόστος να κάνει 

αναπαραγωγή των φυτών 

 Τα πρώτα χρόνια μπορούν να συγκαλλιεργηθούν στην ίδια; έκταση με άλλα άμεσης 

απόδοσης φυτά (π.χ. λαχανοκομικά ή λαχανευμόμενα χόρτα) και τέλος 

  Έχουν καλή εμπορευσιμότητα και αρκετά ικανοποιητικές τιμές στην αγορά. 

 

Προϋποθέσεις για την Επιτυχή Υλοποίηση της πρότασης 

 Να προηγηθεί ενημέρωση για την τεχνική καλλιέργειας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ή 

ημερίδα στην περιοχή. 

 Υποστήριξη από την γεωτεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σητείας και τεχνική 

καθοδήγηση από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ για την δημιουργία 

πιλοτικής -πειραματικής καλλιέργειας των παραπάνω φυτών. 

 Οργάνωση σε ομάδες παραγωγών ή συμμετοχή σε υφιστάμενες ομάδες κατά 

προτίμηση νέων αγροτών με υψηλό μορφωτικό επίπεδο με στόχο την παραγωγή, 

τυποποίηση και εμπορία των παραγόμενων προϊόντων για να τύχουν των κρατικών 

και ευρωπαϊκών ενισχύσεων που προβλέπονται για την σύσταση της ομάδος αλλά και 

να διαθέσουν ευκολότερα και με μεγαλύτερη διαπραγματευτικόητα την παραγωγή 

τους. Ηδη για τον πρωτέα έχει δημιουργηθεί Ομάδα Παραγωγών στην Ιεράπετρα και 

είναι υπό ίδρυση Παγκρήτια Ομάδα παραγωγής βιολογικής αλόης η οποία στοχεύει 

στην λήψη των κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων που προβλέπονται για την 

σύσταση της ομάδος, την παραγωγή και επεξεργασία της αλόης και στη διάθεση 

πιστοποιημένων παράγωγων της αλόης με το σήμα ποιότητας «ΚΡΗΤΗ» με σκοπό να 

αποκτήσει σταδιακά ένα ισχυρό brand name και να καρπωθεί την υπεραξία των 

μεταποιημένων προϊόντων. 

Στο κείμενο που ακολουθεί δίδονται πληροφορίες για τις προοπτικές, τεχνικά και οικονομικά 

στοιχεία της καλλιέργειας της στρελίτζιας, πρωτέα και ιπποφαούς ενώ η καλλιέργεια, 

ιδιότητες, χρήσεις της αλόης αναφέρονται στην πρόταση του κ. Κουτελιδάκη για τα 

αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά σε άλλο σημείο της μελέτης. 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 258 από 384 

3.2.2 Η καλλιέργεια της στρελίτζιας 

3.2.2.1 Βοτανική ταξινόμηση- περιγραφή του φυτού 

Το φυτό κατάγεται από την Νότια Αφρική, (όπως και πολλά απ’ τα πιο εντυπωσιακά φυτά), 

και ανακαλύφθηκε από έναν Άγγλο βοτανολόγο, ο οποίος το αφιέρωσε στη σύζυγο του 

βασιλιά Γεωργίου του Γ’ της Αγγλίας Καρλότα του Μέκλενμπουργκ Στρέλιτς, από την οποία 

πήρε και το όνομά της «στρελίτζια». 

Η στρελίτζια ( ή κοινά το πουλί του παραδείσου) είναι ένα φυτό με πολλά και εντυπωσιακά 

είδη, με ανθοκομική και διακοσμητική χρήση. Χρησιμοποιείται ως δρεπτό άνθος σε 

ανθοδοχείο, ως γλαστρικό φυτό και σε συνθέσεις στην ανθοδετική και ως φυτό κηποτεχνίας 

σε ατομική φύτευση (Εικόνα 35). 

 

                  

Εικόνα 35 Χρήση στρελίτζιας στην ανθοκομία και κηποτεχνία 

Η καλλιέργεια της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αποφέρει ικανοποιητικό κέρδος 

στον παραγωγό, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες, δεν έχει ανάγκη 

υψηλών θερμοκρασιών, δεν προσβάλλεται εύκολα από εχθρούς και ασθένειες, τα άνθη της 

έχουν μεγάλη διατηρησιμότητα, απαιτεί λίγα εργατικά και για αυτό και αποκαλείται και «η 

καλλιέργεια των συνταξιούχων». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της μεγάλης παραγωγικής 

του ζωής (15-30 έτη) . Στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης διατηρούμε φυτεία σε καλή 

παραγωγική κατάσταση ηλικίας πλέον των 15 ετών. 

Σημαντικά κέντρα καλλιέργειας στρελίτζιας για παραγωγή δρεπτών ανθέων είναι: η 

Καλιφόρνια, η Χαβάη, η Φλόριντα, η Αυστραλία και το Ισραήλ. Στην Ελλάδα αν και 

θεωρείται μια από τις πιο αξιόλογες δευτερεύουσες ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιεργείται 

σε πολύ μικρή έκταση, θερμοκηπιακά αλλά και υπαίθρια. 
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Το γένος Strelitzia ανήκει στην οικογένεια Strelitziaceae (παλαιότερα στην οικογένεια 

Musaceae δηλ. στην ίδια οικογένεια με την μπανάνα), Tέσσερα είναι τα γνωστότερα είδη του 

γένους τα: 

 Strelitzia reginae (στρελίζια η βασιλική), 

 Strelitzia alba. 

 Strelitzia nicolai.  

 Strelitzia juncea.  

 Η στρελίτζια είναι φυτό ζωηρό, θαμνώδες χωρίς στέλεχος, με χοντρές σαρκώδεις ρίζες 

ακτινωτού τύπου. Σχηματίζει μεγάλες τούφες από παραφυάδες με φύλλα διατεταγμένα σαν 

βεντάλια και κάθε χρόνο προστίθενται νέες παραφυάδες κολλητά με τις παλιές. Τα φύλλα 

που έχουν μήκος 45 εκ. είναι δερματώδη, πράσινου χρώματος και εφοδιασμένα με μακρύ 

μίσχο. Η ανθοταξία ακανόνιστη, παρουσιάζει ένα ινώδη πράσινο κολεό ﴾σπάθη﴿, που 

περιλαμβάνει 3-5 άνθη, στηρίζεται σε ένα ανθεκτικό ποδίσκο, μήκους 0.7-1 μ, που βγαίνει 

από τη βλάστηση ﴾ανθικό στέλεχος﴿. Ο κολεός μέσα στον οποίο είναι κλεισμένη η ανθοταξία, 

έχει μήκος 10-15 εκ. και σχηματίζει ορθή γωνία με το ανθικό στέλεχος εν είδη ράμφους.. Τα 

εξωτερικά πέταλα του άνθους έχουν χρώμα κοκκινοπορτοκαλί και τα εσωτερικά βαθύ μπλε. 

Το μήκος των πετάλων κυμαίνεται από 7-10 εκ. Τα άνθη ξεπροβάλλουν το ένα μετά το άλλο 

μέσα από τον κολεό σαν φλεγόμενη κορυφοσειρά. (Εικόνα 36) 

 

    

Εικόνα 36 Καλλιέργεια στρελίτζιας στο θερμοκήπιο του ΤΕΙ Κρήτης 
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3.2.2.2 Πολλαπλασιασμός 

 Με σπόρο (παράγονται 60 περίπου σπόροι ανά κάψα) Συγκομιδή και σπορά τον 

Οκτώβρη σε θερμοκρασία 20-30 οC. Βλαστάνει σε 3 μήνες. Είναι οικονομικός 

τρόπος παραγωγής νέων φυτών αλλά μπαίνουν στην ανθοφορία μετά από 4- 5 έτη. 

 Με διαίρεση της τούφας του μητρικού φυτού (Εικόνα 37). Ανθίζει από το δεύτερο 

έτος. 

 Με την δημιουργία μιας πλάγιας τομή αρχές Άνοιξης στη βάση κάθε παραφυάδας 

(μοιάζει με ψευδοβολβό) και επάλειψη της με διάλυμα κυτοκινίνης (500 ppm BAP 

σε πάστα λανολίνης ) και καλύπτεται η τομή με χώμα. Μετά από 4-5 μήνες 

εμφανίζονται πολλοί πλάγιοι βλαστοί στη βάση της παραφυάδας και ένα χρόνο 

μετά, έχουν τέτοια ανάπτυξη, που μπορούν να αποχωριστούν παράγοντας έτσι 

πολλά νέα φυτά (Εικόνα 38) 

  

Εικόνα 37 Διαίρεση  του μητρικού Φυτού    Εικόνα 38 Πρόκληση νέων παραφυάδων 

3.2.2.3 Περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

 Η στρελίτζια έχει ανάγκη από φως, κυρίως κατά την διάρκεια του χειμώνα, ενώ κατά την 

διάρκεια του καλοκαιριού θα πρέπει να μειώνεται η ένταση του φωτός με την τοποθέτηση 

κατάλληλων σκιάστρων. Η θερμοκρασία την ημέρα πρέπει να κυμαίνεται από 15 έως 28οC, 

γιατί σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες γίνεται αποβολή των μπουμπουκιών, ενώ κάτω των 13οC 

επιβραδύνεται ο ρυθμός ανάπτυξης του φυτού. Την νύχτα η θερμοκρασία πρέπει να 

κυμαίνεται μεταξύ 13-18οC, γιατί σε θερμοκρασία κάτω των 10οC επιβραδύνεται η ανάπτυξη 
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και στους 5οC σταματάει εντελώς. Η στρελίτζια προτιμά μέτρια περιβαλλοντική υγρασία και 

καλό αερισμό. 

3.2.2.4 Καλλιεργητικές φροντίδες 

Έδαφος: Η στρελίτζια αναπτύσσεται καλά σε εδάφη πηλοαμμώδη, βαθιά που στραγγίζουν 

καλά. Επειδή πρόκειται για πολυετή καλλιέργεια πρέπει να γίνεται αρχικά ένα βαθύ όργωμα 

και μια καλή λίπανση με οργανική ουσία και υπερφωσφορικό λίπασμα. Το pΗ του εδάφους 

πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 6.0–7.0. 

Φύτευση – Αραίωμα φυτών: Η εγκατάσταση γίνεται την άνοιξη αν πρόκειται για φυτά που 

προέρχονται από σπόρο και τον Ιούνιο αν πρόκειται για φυτά που πάρθηκαν με αγενή 

πολλαπλασιασμό ﴾διαίρεση φυτού﴿. Απαιτούνται 200-250 φυτά ανά στρέμμα Τα φυτά 

φυτεύονται σε απλές γραμμές, σε απόσταση 1.5-2 μ. μεταξύ των γραμμών και 1.2 μ. μεταξύ 

των φυτών της ίδιας γραμμής. Αργότερα και όταν τα φυτά μεγαλώσουν αραιώνονται, ώστε 

τελικά η απόσταση μεταξύ των γραμμών να είναι 3 μέτρα και η απόσταση μεταξύ των φυτών 

της ίδιας γραμμής 2.40 μέτρα (Εικόνα 39). Ένα πλεονέκτημα τα πρώτα χρόνια της 

καλλιέργειας είναι ότι λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των γραμμών φύτευσης, 

ενδιάμεσα και μέχρι να μεγαλώσουν τα φυτά της στρελίτζιας, μπορούν να συγκαλλιεργηθούν 

με διάφορα άλλα ανθοκομικά είδη (Εικόνα 40). 

  

Εικόνα 39 Φύτευση  των παραφυάδων Εικόνα 40 Τα φυτά σε ηλικία 3 ετών 

Άρδευση: Συνιστάται στάγδην άρδευση με 2-4 σταλάκτες γύρο από τη βάση του φυτού. 

Όπως και η μπανάνα, έχει ανάγκη από αρκετή ποσότητα νερού που όμως περιορίζεται κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού για να προκληθεί έτσι μία φάση ανάπαυσης στα φυτά και 

ύστερα να ακολουθήσει μέγιστη άνθιση στους φθινοπωρινούς-χειμερινούς μήνες. 
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Λίπανση: Στο τέλος της περιόδου ανάπαυσης πρέπει να γίνεται μία λίπανση με βάση την 

κοπριά ή φυτικά composts και οργανικά λιπάσματα, ενώ ενδιάμεσα και κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας αραιές υδρολιπάνσεις μέσω του συστήματος άρδευσης με την εφαρμογή 

πλήρων υδατοδιαλυτών λιπασμάτων. 

Εχθροί και ασθένειες: Πρόκειται για είδος αρκετά ανθεκτικό στα παράσιτα, και αυτό το 

οφείλει στην χονδρή επιδερμίδα των φύλλων η οποία καλύπτεται από εφυμενίδα κηρώδους 

υφής. 

Η ανθράκωση είναι μια ασθένεια που προσβάλλει τη στρελίτσια και προκαλείται από τον 

μύκητα Colletotrichum musae. Οι προσβολές από ανθράκωση σπανίως εμφανίζονται. Για 

αποφυγή του σαπίσματος της ρίζας που προκαλείται από τους μύκητες των γενών 

Phytophthora και Pythium, η εγκατάσταση των φυτών πρέπει να πραγματοποιείται σε 

απολυμασμένα εδάφη. Επίσης η φουζαρίωση που προκαλείται από τον μύκητα Fusarium 

monoliforme, είναι επίσης μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει τα φυτά και αποφεύγεται με 

την απολύμανση του εδάφους πριν το φύτεμα. 

Μεταξύ των ζωικών παρασίτων τα πιο επικίνδυνα είναι ο τετράνυχος (tetranychus spp.). 

Συνιστάται η ολοκληρωμένη μέθοδος φυτοπροστασίας με τη χρησιμοποίηση του αρπακτικού 

Phytoseiulus persimilis. Οι προσβολές από διάφορα κοκκοειδή που μπορούν να προσβάλουν 

τα φύλλα αντιμετωπίζονται με την χρήση γαλακτοποιήσιμων ελαίων και φωσφορικών 

εστέρων. Σοβαρές ζημιές στην καλλιέργεια προκαλούν οι νηματώδεις του γένους 

Meloidogyne. 

3.2.2.5 Συγκομιδή – Συντήρηση 

 Η εποχή άνθησης της στρελίτζιας εκτείνεται από Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο στο 

θερμοκήπιο και την άνοιξη στην ύπαιθρο Η συλλογή γίνεται όταν στη σπάθη ανθίσουν 1-2 

λουλούδια. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει τη δυνατότητα κοπής των λουλουδιών στο κλειστό 

στάδιο του μπουμπουκιού, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια αποθήκευσης στον ένα μήνα. Η 

αύξηση της παραγωγής είναι προοδευτική. Δίνει γύρω στα 5-10 άνθη/φυτό σε 5 χρόνια από 

τη φύτευση και 10-20 άνθη/φυτό στη συνέχεια . Επομένως η στρεμματική παραγωγή αρχίζει 

από τα 1000 και φτάνει μέχρι τα 5000 άνθη σταδιακά. 

Τα άνθη της στρελίτζιας, μετά τη συλλογή τους είναι σε θέση να διατηρηθούν στο ψυγείο 

στους 4-5 οC για 3-6 ημέρες. Για τη μεταφορά των λουλουδιών σε κοντινές αποστάσεις, τα 
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άνθη συσκευάζονται σε δεσμίδες των 10 ανθέων και τοποθετούνται μέσα σε κουβάδες με 

νερό. Η διάρκεια ζωής των λουλουδιών στο ανθοδοχείο είναι 25-30 ημέρες. 

3.2.2.6 Οικονομικά στοιχεία 

Η εγκατάσταση κοστίζει περίπου 3000-4000 ευρώ/στρ (εδαφοβελτίωση,κόστος αγοράς 

φυτών, εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και καλλιεργητικές φροντίδες έως την έναρξη της 

παραγωγής (που υπολογίζεται σε 2-3 χρόνια). Ενώ στη συνέχεια δεν ξεπερνά τα 500 

ευρώ/στρ. Η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης μπορεί να γίνει με φυτά από τις 

παραφυάδες από τον ίδιο τον παραγωγό επομένως με σημαντική μείωση του κόστους 

παραγωγής. 

3.2.2.7 Εμπορία 

 Στην Ελλάδα η στρελίτζια καλλιεργείται μόνο από ελάχιστους μικροπαραγωγούς ή 

ανθοπώλες΄Επομένως θεωρούμε ότι υπάρχει η δυνατότητα μικρής επέκτασης της 

καλλιέργειας από μεμονωμένους παραγωγούς. Η τιμή του στην χονδρική πώληση είναι 

περίπου 2 € ενώ στα ανθοπωλεία πωλείται 3-5 €. Άρα η ακαθάριστη στρεμματική πρόσοδος 

αρχίζει από τα 2-3 χιλ. και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 8-10 χιλ. ευρώ. Επομένως η 

καλλιέργεια μπορεί αποφέρει σημαντικό κέρδος μετά το 3-5 έτος παραγωγής. 

3.2.3 Η καλλιέργεια του Πρωτέα 

3.2.3.1 Εισαγωγή 

O πρωτέας (Εικόνα 41) είναι αυτοφυές φυτό των περιοχών του νότιου ημισφαίριου (Αφρική, 

Ν. Αμερική, Αυστραλία (Εικόνα 42). Πήρε το όνομα του από τον μυθικό θαλασσινό θεό 

Πρωτέα με τα χίλια πρόσωπα λόγω της ποικιλομορφίας του. 

  

Εικόνα 41 Άνθος πρωτέα Εικόνα 42 Υπαίθρια καλλιέργεια στην Αυστραλία                                                               
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Είναι πολυετές φυτό με αργή ανάπτυξη. Παράγει εντυπωσιακά δρεπτά άνθη υψηλής αξίας 

που διατηρούνται μετασυλλεκτικά έως και ένα μήνα. Έχει θαμνώδη ανάπτυξη ή εξελίσσεται 

σε δέντρο ανάλογα με την ποικιλία. Τα άνθη του χρησιμοποιούνται νωπά ή αποξηραμένα σε 

συνθέσεις αλλά και στην Κηποτεχνία. Έχουν αναγνωριστεί 73 γένη και περισσότερα από 

1.500 είδη που ανήκουν στην οικογένεια Proteaceae. Τα κυριότερα είδη και ποικιλίες 

ανήκουν στα γένη Leucadendron, Leucospermum, Banksia και Protea (Εικόνα 43). 

            

Εικόνα 43 Protea sp.   Leucospermum sp.       Leucadendron sp.       Banksia sp.  

 

Στην Ελλάδα ξεκίνησε η καλλιέργεια του πριν μια δεκαετία από ένα παραγωγό που το έφερε 

από την Ν. Αφρική που το έφερε και το καλλιέργησε στο Καβούσι Ιεράπετρας με την 

βοήθεια και του ΕΘΙΑΓΕ που εκτέλεσε και παρουσίασε τα αποτελέσματα πιλοτικού 

προγράμματος καλλιέργειας του πρωτέα. Σήμερα καλλιεργείται στην Κρήτη από 

μεμονωμένους κυρίως παραγωγούς στα Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι (Εικόνα 44) ενώ στην 

Ιεράπετρα έχει γίνει τελευταία ομάδα παραγωγών καλλιέργειας του πρωτέα. 

 

    

Εικόνα 44 Καλλιέργεια πρωτέα στο Καβούσι Ιεράπετρας 

3.2.3.2 Πολλαπλασιασμός 

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και με φυλλοφόρα μοσχεύματα (Εικόνα 45) στην υδρονέφωση 

που παίρνονται από επάκρια τμήματα βλαστών κατά την άνοιξη ή καλύτερα το φθινόπωρο 
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οπότε έχουν μεγαλύτερη επιτυχία. Ριζοβολεί αργά (2-3 μήνες) σε ελαφρό υπόστρωμα 

ριζοβολίας (συνήθως περλίτη :τύρφη 3:1). 

    

Εικόνα 45 Προετοιμασία και ριζοβολημένο μόσχευμα στην υδρονέφωση 

3.2.3.3 Εδαφοκλιματικές συνθήκες 

Ο πρωτέας είναι φυτό υπαίθριας καλλιέργειας με περιορισμένες καλλιεργητικές φροντίδες. 

Αντέχει σε θερμοκρασίες 5 έως 35ºC. μέτριους ανέμους αλλά έχει υψηλές απαιτήσεις σε 

φωτισμό. Απαιτεί αμμοπηλώδη εδάφη καλά στραγγιζόμενα με pH 5.5-7.5 με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε ασβέστιο, φωσφόρο και διαλυτά άλατα.  

3.2.3.4 Φύτευση 

Φυτεύεται σε λάκκους με βελτιωμένο έδαφος με άμμο και τύρφη σε αποστάσεις 1.5Χ2-2.5 μ. 

(250-300 φυτά/στρ.). 

3.2.3.5 Άρδευση-λίπανση 

Αρδεύεται με μέτρια ποσότητα νερού καλής ποιότητας με καταλληλότερο σύστημα τη 

στάγδην άρδευση. Η συχνότητα και η ποσότητα άρδευσης εξαρτάται από την εποχή και το 

στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 

Γίνεται βασική λίπανση μετά από ανάλυση του εδάφους και νερού με πλήρες λίπασμα 

βραδείας αποδέσμευσης το χειμώνα και 1-2 κατά μήνα επιφανειακές λιπάνσεις κατά την 

περίοδο της ανάπτυξης και άνθησης με μικρή ποσότητα συνθέτου υδατοδιαλυτού λιπάσματος 

με χαμηλό ποσοστό φωσφόρου, και υψηλού αζώτου αρχικά και καλίου αργότερα προς την 

περίοδο της άνθισης. Επειδή στο φυσικό τους περιβάλλον οι πρωτέες αναπτύσσονται σε 

σχετικά φτωχά εδάφη δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων και επομένως 

χρειάζονται μέτριες λιπάνσεις ανάλογα με τον τύπο του εδάφους καλλιέργειας. 
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3.2.3.6 Κλάδεμα 

Όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 30-40 εκ. κλαδεύονται οι κορυφές των ζωηρών βλαστών για 

να προκληθεί η έκπτυξη πλάγιων με παράλληλη αφαίρεση των αδύναμων, ασθενών και με 

ανεπιθύμητο προσανατολισμό βλαστών ώστε το τέλος του πρώτου χρόνου να προκύψουν 3-4 

βραχίονες ανά φυτό. Τα επόμενα 1-2 χρόνια γίνεται παρόμοιο κλάδεμα στους πλάγιους 

αποφεύγοντας την συγκομιδή ανθέων με σκοπό την ανάπτυξη καλού ριζικού συστήματος και 

εύρωστου υπέργειου μέρους. Μετά το κλάδεμα κάθε βλαστός θα πρέπει να παράγει 2-3 

ανθοφόρους βλαστούς το επόμενο έτος. Όσο το φυτό μεγαλώνει παράγει περισσότερους 

ανθοφόρους βλαστούς και το μήκος τους συχνά μειώνεται. Για να παραχθούν μακρύτερα 

ανθικά στελέχη πρέπει να γίνεται αραίωση των πολλών βλαστών περιμετρικά και κοντά στο 

κέντρο του θάμνου. Με το κλάδεμα παραγωγής που γίνεται ταυτόχρονα με την συγκομιδή 

προσπαθούμε να περιορίσομε το ύψος του φυτού στο 1,5-2 μ. ανάλογα με την ποικιλία για να 

διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες. 

3.2.3.7 Παραγωγή  

Το άνθος εμφανίζεται την άνοιξη στην κορυφή των βλαστών και η παραγωγή διαρκεί μέχρι 

το Φθινόπωρο. Η παραγωγή ανθέων ξεκινά μετά τον τρίτο χρόνο. Από την άνοιξη μέχρι το 

καλοκαίρι παράγονται 50-100 εμπορεύσιμα άνθη/φυτό ανάλογα με την ηλικία στην άκρη των 

πλάγιων βλαστών δηλ. 15-30.000 άνθη το χρόνο.  

3.2.3.8 Ασθένειες, Εχθροί,Τροφοπενίες 

Μυκητολογικές προσβολές του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος όπως Phytophthora 

cinnamomi (σήψεις λαιμού και ριζών), Sphaceloma sp. (φλύκταινες σε φύλλα και στελέχη), 

Drechslera dematioidea (κηλίδες σε φύλλα και νεαρούς βλαστούς, νέκρωση φύλλων), 

Botrytis cinerea, Colletotrichum sp. (ξήρανση κορυφής και συστροφή νεαρών βλαστών). 

Εντομολογικές προσβολές από θρίπες και ακάρεα. 

Η σημαντικότερη τροφοπενία είναι η έλλειψη σιδήρου (Εικόνα 46) που συμβαίνει κυρίως σε 

αλκαλικά ασβεστούχα εδάφη οπότε απαιτείται ενσωμάτωση στο έδαφος χηλικού σιδήρου ή 

μέσω  του συστήματος άρδευσης.  
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Εικόνα 46 Συμπτώματα τροφοπενίας σιδήρου σε φυτά προτέας και λευκάδενδρου 

3.2.3.9 Συγκομιδή-συντήρηση 

 Συγκομιδή των ανθοφόρων στελεχών γίνεται όταν διαμορφωθεί πλήρως το χρώμα των 

ανθέων ή μόλις ανοίξει η κεφαλή. Η κοπή του ανθικού στελέχους γίναται 10 εκ από την βάση 

έκπτυξης του ώστε να μείνουν οφθαλμοί που θα δώσουν τη νέα παραγωγή Τα ανθοφόρα 

στελέχη τοποθετούνται αμέσως σε νερό χαμηλής θερμοκρασίας και αλατότητας. Συνιστάται 

η προσθήκη στο νερό βακτηριοκτόνου συντηρητικού και ενίοτε σακχαρόζης για καλύτερο 

άνοιγμα του άνθους. Τα άνθη είναι ανθεκτικά στη μεταφορά τους. Συντηρούνται σε χαμηλή 

θερμοκρασία 7-10 οC μέχρι και 30 και πλέον ημέρες. 

3.2.3.10 Εμπορία 

Είναι φυτό μεγάλης εμπορικής αξίας λόγω των εντυπωσιακών ανθέων του που πωλούνται 

νωπά ή αποξηραμένα. Έχει αυξανόμενη ζήτηση στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά τα 

τελευταία χρόνια. Καλλιεργείται στην Κρήτη από μεμονωμένους κυρίως παραγωγούς στα 

Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι. Η τιμή του κυμαίνεται από 1 έως και 3 € το άνθος την 

εσωτερική αγορά. Γίνεται προσπάθεια συνένωσης των παραγωγών της Κρήτης και ήδη όπως 

προαναφέραμε έχει συσταθεί ομάδα παραγωγών στην Ιεράπετρα με από αγρότες και 

γεωτεχνικούς που καλλιεργούν πιλοτικά διάφορα είδη και ποικιλίες πρωτέα για την 

παραγωγή και προώθηση των ανθέων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.  

3.2.4 Η καλλιέργεια του Ιπποφαούς 

3.2.4.1 Εισαγωγή 

Το Ιπποφαές το ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides L.) είναι πολύ διαδεδομένη καλλιέργεια, 

με ένα ευρύ φάσμα εξάπλωσης από τις Ατλαντικές ακτές της Ευρώπης έως τη βορειοδυτική 
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Κίνα. Στη Δυτική Ευρώπη, είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένο σε παράκτιες περιοχές, όπου 

τα αλατούχα υδροσταγονίδια της θάλασσας εμποδίζουν άλλα μεγαλύτερα φυτά να το 

ανταγωνιστούν, ενώ στην κεντρική Ασία είναι πιο διαδεδομένο σε ξηρές ημιερημικές 

περιοχές, όπου άλλα φυτά δε μπορούν να επιβιώσουν σε ξηροθερμιικές συνθήκες. Eπίσης 

εμφανίζεται στην κεντρική Ευρώπη και Ασία ως υπο-αλπικός θάμνος πάνω από τη δεντρο-

γραμμή στα βουνά και σε άλλες ηλιόλουστες περιοχές. Πήρε το όνομα του από τις λέξεις 

ίππος (άλογο) και φάος (φως, λάμψη). Το πυκνό ριζικό σύστημα του ιπποφαούς και η αντοχή 

του σε άγονες και δύσκολες συνθήκες (κρύο, αλάτι, φτωχά εδάφη) είναι οι λόγοι που ο 

θάμνος αυτός φυτεύεται συστηματικά σε καμένες περιοχές για να εμποδίσει τη διάβρωση των 

εδαφών ή σαν φράκτης λόγω των αγκαθωτών του κλάδων. Για τον παραπάνω λόγο φύεται σε 

μεγάλες εκτάσεις της βόρειας Κίνας, όπου παράλληλα οι καρποί του συλλέγονται και 

αποφέρουν εισόδημα στους ντόπιους πληθυσμούς.  

Στην Ελλάδα το ιπποφαές καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια στην Κοζάνη, την Πέλλα, την 

Κρήτη, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Ειδικότερα, σε Κοζάνη και Πέλλα, δεκάδες παραγωγοί  

καλλιεργούν ιπποφαές σε εκτάσεις που σήμερα ξεπερνούν τα 1.000 στρέμματα. Στην Κρήτη, 

ομάδα παραγωγών καλλιεργεί περί τα 50 στρέμματα στην Ιεράπετρα. Στο Αγρόκτημα του 

ΤΕΙ έχει εγκατασταθεί πρόσφατα μικρή πιλοτική φυτεία (Εικόνα 47). 

                                   

Εικόνα 47 Πιλοτική καλλιέργεια αλόης, ιπποφαούς και γκότζι στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης και δεξιά 

φυτό ιπποφαούς 2 ετών 

3.2.4.2 Βοτανικά χαρακτηριστικά 

Το ιπποφαές είναι θάμνος που φτάνει σε ύψος 2-3 μ. έχει πυκνά, σκληρά και πολύ ακανθώδη 

κλαδιά (Εικόνα 48). Τα φύλλα είναι ανοιχτόχρωμα αργυρό-πράσινα, λογχοειδή, μήκους 3–8 

cm και πλάτους λιγότερο από 7 mm. Είναι δίοικο φυτό, με ξεχωριστά αρσενικά και θηλυκά 

φυτά. Το αρσενικό παράγει καφέ άνθη, τα οποία παράγουν γύρη προς γονιμοποίηση με τη 

βοήθεια του αέρα. Η συγκομιδή είναι δύσκολη εξαιτίας της πυκνής ακανθώδους διάταξης. Τα 
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θηλυκά φυτά παράγουν πορτοκαλοκίτρινους σαρκώδεις καρπούς με διάμετρο 6–9 mm, 

μαλακούς, χυμώδεις και πλούσιους σε έλαια. Ο καρπός του είναι εδώδιμη ράγα. 

 

Εικόνα 48 Θαμνώδης ανάπτυξη του φυτού 

3.2.4.3 Πολλαπλασιασμός 

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται εγγενώς με σπόρο ή αγενώς με μοσχεύματα, παραφυάδες ή με 

μικροπολλαπλασιασμό. H πιο συνηθισμένη είναι με φυλλοφόρα μοσχεύματα την άνοιξη στην 

υδρονέφωση με την βοήθεια ορμόνης ριζοβολίας. 

3.2.4.4 Ποικιλίες 

Σήμερα η μαζική καλλιέγεια του ιπποφαούς προϋποθέτει την δημιουργία νέων ποιτικότερων 

και αποδοτικότερων πιοικιλιών. Σήμερα το Ινσττούτα Αμπέλου Αθηνών αξιολογεί δι αφορες 

ποικιλίες μεταζύ των οποίων αποδοτικότερες είναι οι Lubimayia, Elizaveta, Botaniskayia, 

Alei (είναι καλός επικονιαστής) προερχόμενες από την μεγαλύτερη τραπεζα γενετικού υλικού 

του Barnaoul της Ρωσίας. 

3.2.4.5 Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις 

Το ιπποφαές είναι πολύ ανθεκτικό φυτό και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλο εύρος 

κλιμάτων. Αντέχει στο κρύο (μέχρι και -40οC αλλά για στην ζέστη και ξηρασία (μέχρι +45 οC 

και σε υψόμετρο 0- 1.500 μ. υψόμετρο. Προτιμά τα ελαφρά πηλοαμμώδη εδάφη. Απαιτεί 

ικανοποιητική ηλιοφάνεια διότι με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται τα συστατικά του καρπού 

του. Οι πρώτοι καρποί του ιπποφαούς παράγονται μετά από τρία χρόνια από τη φύτευση του. 

Σε πλήρη παραγωγή όμως το φυτό έρχεται στα 4 - 5 χρόνια. 
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3.2.4.6 Καλλιεργητική τεχνική 

Φυτεύονται 200-250 φυτά/στρ. (σε αποστάσεις 1-1,5Χ4-4,5μ.επί και μεταξύ των γραμμών) 

από τα οποία το 15-20 % πρέπει να είναι αρσενικά). Η εφαρμογή του νερού γίνεται συνήθως 

με στάγδην άρδευση. Σε συμβατική καλλιέργεια ενδείκνυται η εφαρμογή 60 έως 80 kg/στρ. 

υπερφοσφωρικού και 50 Kg/στρ αζωτούχου και καλιούχου λιπάσματος σε συνδυασμό με 

βαθιά άροση του εδάφους ενώ σε βιολογική η λίπανση γίνεται με οργανικά και τα 

επιτρεπόμενα ανόργανα λιπάσματα στο είδος αυτό της καλλιέργειας. Επειδή στο ριζικό 

σύστημα του ιπποφαούς αναπτύσσονται αζωτοβακτήρια, όπως στα ψυχανθή, τα οποία 

εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο και επομένως έχει μικρές απαιτήσεις σε αζωτούχο 

λίπανση. 

Είναι φυτό χωρίς μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, ωστόσο για επιτυχή καλλιέργεια θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την 

εγκατάσταση των φυτών. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες εδαφικού νερού 

από εξάτμιση συνιστάται η κάλυψη του εδάφους στις γραμμές φύτευσης με πλαστικό. Η 

εφαρμογή του νερού γίνεται συνήθως με στάγδην άρδευση και η ζιζανιοκτονία με χορτοκοπή 

των ζιζανίων ή με κάλυψη του εδάφους με μαύρου πλαστικού στις γραμμές των φυτών που 

συντελεί και στηην εξοικονόμηση υγρασίας. Επειδή το ριζικό σύστημα του φυτού είναι 

επιφανειακό, εάν γίνεται μηχανική καλλιέργεια του εδάφους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 8-

10 εκ. βάθος. 

Το τέλος του χειμώνα επιδιώκουμε με μέτριο κλάδεμα του φυτού με σκοπό την δημιουργία 

ενός συμμετρικά διακλαδισμένου φυτού δημιουργία, που θα διευκολύνει την συγκομιδή. Και 

τον καλύτερο φωτισμό στο εσωτερικό της κόμης. Οι πολύ μακριοί κλάδοι θα πρέπει να 

κόβονται ώστε να ενισχύεται ο σχηματισμός πλευρικών βλαστών. Επίσης συνιστάται 

αφαίρεση των αγκαθιών στο ώριμο ξύλο προκείμενου να διευκολύνεται η συγκομιδή. 

3.2.4.7 Συγκομιδή 

Η συγκομιδή είναι δύσκολη και κοστοβόρος εξαιτίας της πυκνής ακανθώδους διάταξης 

μεταξύ των καρπών σε κάθε κλαδί (Εικόνα 49). Η συγκομιδή των καρπών γίνεται με το χέρι, 

με ράβδισμα (οι καρποί πέφτουν πάνω σε πανιά που έχουν απλωθεί στο έδαφος) ή με 

κλάδεμα των καρποφόρων κλάδων που καταψύχονται, στη συνέχεια ανακινούνται ή 

τρίβονται για την απομάκρυνση των καρπών. Ο εργάτης έπειτα κτυπά τα κλαδιά για να 

απομακρύνει τους καρπούς. Στη συνέχεια, οι καρποί ή ο πολτός των καρπών αποθηκεύονται 
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στην κατάψυξη. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος συγκομιδής των καρπών, χωρίς να 

τραυματιστούν τα κλαδιά, είναι να γίνει χρήση ειδικού αναδευτήρα. 

Οι αποδόσεις ανέρχονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στα 5-15 κιλά ανά δένδρο, ανάλογα 

με την ηλικία του φυτού και την καλλιεργούμενη ποικιλία, καθώς και τις μεθόδους 

παραγωγής και συγκομιδής που ακολουθούνται. 

 

                  

Εικόνα 49 Νωποί καρποί πάνω στο φυτό                      Αποξηραμένοι καρποί 

3.2.4.8 Οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης-παραγωγής  

Η εγκατάσταση κοστίζει περίπου 2000-2500 ευρώ/στρ. (κόστος αγοράς φυτών, εγκατάσταση 

αρδευτικού δικτύου και καλλιεργητικές φροντίδες έως την έναρξη της παραγωγής (που 

υπολογίζεται σε 3-4 χρόνια). Στο κόστος παραγωγής θα πρέπει να προστεθεί στα εργατικά 

κλαδέματος, ζιζανιοκτονίας, συγκομιδής και η απόσβεση για τις εγκαταστάσεις 

μετασυλλεκτικής επεξεργασίας των καρπών όπως η εξαγωγή λαδιού και η τυποποίηση του ως 

αποξηραμένου καρπού.  

3.2.4.9 Εμπορία- Προοπτικές 

Τα τελευταία χρόνια το ιπποφαές ως μια νέα εναλλακτική καλλιέργεια, και οι αρκετές 

χρήσεις του φυτού και των προϊόντων του θεωρείται προσοδοφόρος.. Στην Ευρωπαϊκή αγορά 

τα προϊόντα του ιπποφαούς πωλούνται στη λιανική αγορά σε υψηλές τιμές. Ενδεικτικά, ο 

χυμός του ιπποφαούς μπορεί να φτάσει σε τιμές της τάξης των 50-55 € ανά λίτρο ενώ 

αντίστοιχα για το έλαιο του ιπποφαούς οι τιμές μπορεί να φτάσουν και τα 150 € ανά κιλό. 

Ήδη κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά αρκετά συμπληρώματα διατροφής με ιπποφαές. Η 

καλλιέργεια του ιπποφαούς από τεχνική άποψη είναι δυνατή στην Κρήτη εξάλλου υπάρχουν 

ήδη τα πρώτα 40 στρέμματα στην περιοχή της Ιεράπετρας από νέους αγρότες, θα πρέπει όμως 
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να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα πριν την εξάπλωση της καλλιέργειας και να γίνουν 

πιλοτικές καλλιέργειες με τη συμμετοχή των επιστημονικών φορέων της περιοχής, Δνση 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Δήμους κ.λπ. που θα βοηθήσουν ιδιαίτερα στην επιλογή των 

καταλλήλων ποικιλιών που θα προσαρμόζονται στο ιδιαίτερα ξηροθερμικό κλίμα της 

Κρήτης. Οι αγρότες πρέπει να δημιουργήσουν ομάδες παραγωγών με σκοπό την ομαδική 

καλλλιέργεια αφού πρώτα διερευνήσουν αγορές και εξασφαλίσουν την πώληση των 

προϊόντων της καλλιέργειας. 

3.2.4.10 Ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό 

Το ιπποφαές συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των «υπερτροφών» (super foods), ενώ 

Ρώσοι και Κινέζοι επιστήμονες το τοποθετούν στην πρώτη δεκάδα των πιο ισχυρών 

θεραπευτικών φυτών στον κόσμο. Περιέχει μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, βιταμίνη Ε και 

όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ προσφέρει στον οργανισμό ω3, ω6, ω7 και ω7 

λιπαρά οξέα. Χρησιμοποιείται από τη φαρμακοβιομηχανία ως συμπλήρωμα διατροφής ή ως 

συστατικό φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων. Μπορεί να καταναλωθεί ως 

νωπός καρπός ή αποξηραμένος καρπός (Εικόνα 49) με υπόξινη γεύση, ή σε μορφή χυμού και 

μαρμελάδας. Από τον σπόρο του παρασκευάζονται έλαια, ενώ από αποξηραμένα νεαρά 

φύλλα του φυτού φτιάχνεται ρόφημα τσαγιού. 

3.2.5 H καλλιέργεια του Γκότζι-Μπέρι  

Γκότζι Μπέρι (Goji Berry) είναι η κοινή ονομασία ενός φρούτου, που παράγεται από δύο 

πολύ συγγενικά μεταξύ τους είδη: το Lycium barbarum και το L. chinense, δύο είδη που 

ανήκουν στην οικογένεια των σολανωδών (Solanaceae). Είναι ενδημικά είδη της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. Tο Γκότζι είναι ένα από τα αρχαιότερα 

φαρμακευτικά φυτά και ο καρπός του, που λέγεται και μούρο της ευτυχίας, ήταν βασικό 

στοιχείο στη διατροφή των Κινέζων αγροτών. Σήμερα τo γκότζι καλλιεργείται σε όλο τον 

κόσμο και είναι περιζήτητο για τις θεραπευτικές και τις αντιγηραντικές του ιδιότητες. Είναι 

ένα πολυδύναμο φυτό με πολλές εφαρμογές τόσο στην φαρμακευτική όσο και στην 

διατροφή. Τόσο στην Κίνα όσο και στο Θιβέτ από όπου πιστεύεται ότι κατάγεται, 

καλλιεργείται εμπορικά εδώ και πάρα πολλά έτη για κάλυψη της εγχώριας αλλά και 

παγκόσμιας ζήτησης. Το είδος αυτό έχει πολύ ταχύ ρυθμό ανάπτυξης και μεγάλη 

προσαρμοστικότητα ως προς το έδαφος και το κλίμα. Η ανάγκη που έχει δημιουργηθεί στο 
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καταναλωτικό κοινό για την στροφή προς υψηλής διατροφικής αξίας τρόφιμα καθιστά το 

γκότζι σαν μια σημαντική εναλλακτική καλλιέργεια. 

3.2.5.1 Βοτανική περιγραφή  

Τα είδη του γκότζι είναι φυλλοβόλα, πολυετή φυτά, με ξυλώδη κορμό και φτάνουν σε ύψος 

από 2,5 έως 4 μ. (Εικόνα 50). Στο βόρειο ημισφαίριο, η ανθοφορία παρατηρείται από τον 

Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο και η ωρίμανση των καρπών από τον Αύγουστο μέχρι τον 

Οκτώβριο, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο και το κλίμα. Μπορεί να 

αναπτυχθεί σε φτωχά σε θρεπτικά στοιχεία αμμώδη έως και αργιλώδη εδάφη και σε 

ηλιόλουστους ή ημισκιερούς τόπους. 

 

                       

Εικόνα 50 Πιλοτική καλλιέργεια γκότζι 1 έτους στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης και δεξιά οι πρώτοι 

καρποί. 

 

Τα φύλλα του γκότζι σχηματίζονται επάνω στους βλαστούς και είναι είτε εναλλασσόμενα 

είτε σε δέσμες των τριών ή περισσοτέρων. Το σχήμα τους είναι ή λογχοειδές ή ωοειδές. 

Επάνω στα στελέχη σχηματίζονται από ένα μέχρι τρία άνθη. Αυτά τα είδη παράγουν μούρα 

σε έντονο πορτοκαλο-κόκκινο χρώμα και ελλειψοειδές σχήμα 1–2 cm μήκος και είναι πολύ 

τρυφερά και μαλακά. Ο αριθμός των σπόρων σε κάθε μούρο ποικίλει ανάλογα με την 

ποικιλία και το μέγεθος του καρπού, περιέχοντας 10-60 μικροσκοπικούς κίτρινους σπόρους, 

που βρίσκονται συμπιεσμένοι μέσα σε καμπύλο έμβρυο. 
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3.2.5.2 Οικολογικό περιβάλλον και καλλιεργητική τεχνική 

Ως προς το έδαφος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις έχει μία άριστη προσαρμοστικότητα σε 

όλους τους τύπους των εδαφών αρκεί να μην είναι όξινο καθώς ευδοκιμεί σε pH 7 ως 8,6. Σε 

πολύ ασβεστούχα εδάφη όπου ελάχιστες καλλιέργειες επιβιώνουν το γκότζι αποτελεί μια 

πολύ καλή εναλλακτική λύση. Το φυτό προτιμά περιοχές με υψηλή έκθεση στον ήλιο, είναι 

ανθεκτικό στην ξηρασία αλλά αυξάνει την παραγωγή του όταν ποτίζεται. Αντέχει σε 

θερμοκρασίες από -20οC μέχρι και τους 40οC αρκεί να του εξασφαλίζεται η απαραίτητη 

υγρασία ιδιαίτερα τα πρώτα δύο με τρία έτη της καλλιέργειας του καθώς οι ρίζες του ακόμη 

δεν έχουν εξαπλωθεί επαρκώς. Δημιουργεί βαθύ ριζικό σύστημα εξ’ου και η αντοχή στη 

ξηρασία.  

Η άρδευση μπορεί να είναι είτε στάγδην είτε με μικροεκτοξευτήρες οι οποίοι δεν θα 

διαβρέχουν το φυτό αλλά το περιφερειακό έδαφος καθώς έτσι αποφεύγονται οι 

μυκητολογικές προσβολές των φυτών αλλά και προάγεται η επέκταση του ριζικού 

συστήματος. 

Για να έχουμε μία καλλιέργεια η οποία θα μας δίνει ένα προϊόν με άριστα χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή της ποικιλίας, η οποία θα μας δίνει ένα προϊόν με μεγάλη 

διάρκεια μετασυλλεκτικής ζωής, παραγωγικό, πρώιμο στην ωρίμανση, μεγάλο μέγεθος, 

άριστη γεύση, συνεκτικό και καλής ποιότητας καρπό. 

Η πυκνότητα φύτευσης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειας και τον τύπο 

κλαδέματος. Φυτεύοναι περί τα 250 φυτά το στρέμμα, με αποστάσεις φύτευσης 1.5-2 μ. στη 

σειρά και 2-2.5μ. μεταξύ των σειρών.  

Το κόστος εγκατάστασης της φυτείας είναι παρόμοιο με του ιπποφαούς. 

Το κλάδεμα είναι βασικός παράγοντας για την δημιουργία και την διαμόρφωση του σχήματος 

και του τρόπου καλλιέργειας που θα ακολουθήσουμε για την υπόλοιπη ζωή του φυτού, με 

κύριο στόχο να υπάρχει πάντα μία ισορροπία μεταξύ της καρποφορίας και της βλάστησης. Το 

γκότζι είναι φυτό με πλούσια φυλλική επιφάνεια γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο 

κλάδεμα. Μπορεί να καλλιεργηθεί είτε σε σχήμα παλμέτας με μερική υποστύλωση είτε 

ελεύθερο σε κύπελλο Κατά το τέλος του χειμώνα αφαιρούνται τυχόν ξερά κλαδιά ενώ 

περιορίζεται το μήκος των υπόλοιπων περίπου στο 1/3 του αρχικού μήκους τους. Έτσι η 

συγκομιδή της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα χέρια 

χωρίς την χρήση σκάλας ή άλλων μηχανημάτων Το φυτό έχει την τάση να δημιουργεί την 

άνοιξη και το καλοκαίρι ζωηρούς κατακόρυφους λαίμαργους βλαστούς που θα πρέπει να 
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απομακρύνονται νωρίς για καλύτερη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας, καλύτερο αερισμό 

και λιγότερη εργασία κατά το χειμερινό κλάδεμα με αποτέλεσμα καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στον καρπό, όπως: πιο έντονο χρώμα και μέγεθος περισσότερα σάκχαρα και 

ένα ανταγωνιστικό προϊόν στην αγορά. 

To γκότζι ζει μέχρι και 100 χρόνια. Καρπούς παράγει από τον 1ο – 2ο χρόνο, ενώ σε πλήρη 

παραγωγή φτάνει το 3ο – 4ο έτος. Η συγκομιδή γίνεται όταν ο καρπός είναι ώριμος περίπου 

80-90 % (Εικόνα 51). Αποφεύγεται η συγκομιδή νωρίς το πρωί ή μετά από βροχή και γενικά 

όταν υπάρχει υγρασία γιατί ο καρπός είναι ευαίσθητος οξειδώνετε και μπορεί να χαλάσει με 

αποτέλεσμα κατώτερης ποιότητας τελικό προϊόν, προτιμότερο είναι να συλλέγουμε τον 

καρπό με τον μίσχο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του νωπού προϊόντος και καλύτερης 

αντοχής στις μετασυλλεκτικές εργασίες. Η συγκομιδή των καρπών γίνεται χειρονακτικά, και 

μάλιστα με τη χρήση γαντιών ή τη χρήση κάποιου υφάσματος, ώστε να μην έρχονται οι 

καρποί σε επαφή με γυμνά χέρια, γιατί όπου ακουμπάει το δέρμα τον καρπό, το σημείο αυτό 

οξειδώνεται και σκουραίνει. Επίσης η παραγωγική περίοδος κρατάει πολύ καιρό. Αρχίζει από 

τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και φθάνει μέχρι Οκτώβρη. Όλους αυτούς τους μήνες θα πρέπει η 

συγκομιδή των ώριμων καρπών να γίνεται κάθε 3 - 4 ημέρες. Έχει υπολογιστεί ότι 

χρειάζονται περίπου 35 - 40 ημέρες από την έναρξη της ανθοφορίας έως την ημέρα που ένας 

καρπός είναι έτοιμος, ώριμος για συγκομιδή. 

Για την προφύλαξη των ώριμων καρπών από τα πτηνά χρησιμοποιούνται δίχτυα ενώ όσον 

αφορά εντομολογικές προσβολές και ασθένειες πιθανοί εχθροί είναι εκείνοι που προσβάλουν 

την καλλιέργεια την ντομάτας και αυτό διότι ανήκει στην ίδια οικογένεια (Σολανώδη). 

  

Εικόνα 51 Νωποί καρποί γκότζι Εικόνα 52 Αποξηραμένοι καρποί γκότζι 
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Μετά την συγκομιδή θα πρέπει το προϊόν να αποξηρανθεί (διότι ο καρπός μπορεί να 

διατηρηθεί και να καταναλωθεί στη νωπή του μορφή μόνο για μία εβδομάδα περίπου), 

διαδικασία η οποία γίνεται με δύο τρόπους: με τον παραδοσιακό τρόπο απλώνοντας το 

προϊόν σε τελάρα και αφήνοντας το στον ήλιο να αφυδατωθεί και να στεγνώσει σιγά σιγά ή 

βάζοντας στο σε ειδικά τελάρα μέσα σε φούρνο διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 3 μέρες. 

Την πρώτη ημέρα διατηρείται το προϊόν μέσα στον φούρνο στους 40-50οC, την δεύτερη ζώνη 

στους 50-55οC και στην τρίτη αφήνουμε το προϊόν για 24 ώρες στους 55-65οC. Αφού λοιπόν 

ο καρπός μείνει για τρεις μέρες και τρεις νύχτες στο φούρνο, αφαιρούμε τον μίσχο και είναι 

έτοιμο προς κατανάλωση (Εικόνα 52). Ένα σωστό προϊόν αφού γίνουν οι κατάλληλες 

φροντίδες μπορεί να διατηρηθεί περίπου για 18 μήνες αποξηραμένο. 

3.2.5.3 Ιδιότητες- Χρήσεις 

Θεωρείται ότι εμπλουτίζει το αίμα με θρεπτικά συστατικά και προάγει την κυκλοφορία του, 

και αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα στη διατήρηση της καλής όρασης και στη βελτίωσή της. Οι 

καρποί του παραδοσιακά θεωρούνται «υπερτροφή»: πιστεύεται πως προμηθεύουν τον 

οργανισμό με την απαραίτητη ενέργεια για τις καθημερινές του ανάγκες, ακόμα και σε 

συνθήκες στρες. 

Τα γκότζι θεωρούνται ως μια από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές θρεπτικών συστατικών. 

Περιέχουν βήτα-Καροτίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη Β1 και Β2, καθώς και μια σειρά άλλων 

βιταμινών, μεταλλικά στοιχεία, αντιοξειδωτικά και αμινοξέα. Το γκότζι περιέχει πολλούς 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρά και διατροφικές ίνες απαραίτητα για το σώμα. Τα εκατό 

γραμμάρια μεταποιημένου μούρου περιέχει 370 θερμίδες.  

Οι καρποί του γκότζι τρώγονται ωμοί κατά την εποχή παραγωγής τους και μετά 

αποξηραμένοι. Σ’ αυτήν την μορφή μπορούν να καταναλωθούν σκέτα, όπως οι σταφίδες, είτε 

να μπουν σε διάφορα φαγητά και σαλάτες. Η γεύση από τα γκότζι μοιάζει με της σταφίδας, 

αφήνοντας και μια μικρή αίσθηση ντομάτας Προστίθενται επίσης σε ανάμικτους ξηρούς 

καρπούς, στα κορν φλέικς ή τα κάνουν χυμό στο μπλέντερ με την προσθήκη νερού. 

Κυκλοφορεί και σε κάψουλες, όπως και το ιπποφαές, σε επιλεγμένα φαρμακεία (Εικόνα 53). 

Το γκότζι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φράχτης και να σταθεροποιήσει αμμώδη 

εδάφη. 
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Εικόνα 53 Γκότζι και ιπποφαές από την ASTRA MEDICAL SUPERFOODS Ε.Π.Ε. 

3.2.5.4 Παραγωγή στην Ελλάδα - Προοπτικές  

Οι περιοχές στην Ελλάδα που καλλιεργείται ως τώρα το γκότζι μπέρι είναι η περιοχή της 

Αττικής, η Πελοπόννησος, και η Κρήτη. Η καλλιέργεια του κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος στη χώρα μας και αποτελεί μία εναλλακτική καλλιέργεια, για την οποία ενδιαφέρον 

επιδεικνύουν κυρίως οι νέοι αγρότες. Σήμερα καλλιεργείται σε αρκετά στρέμμματα στην 

Βόρεια Ελλάδα κυρίως (Βέροια, Κοζάνη, Αλεξάνδρεια), Άρτα, Κόρινθο και δοκιμαστικά 

στην Κρήτη. Στο ΤΕΙ έχουμε εγκαταστήσει προ διετίας δοκιμαστική μικρή φυτεία με πολύ 

καλά αποτελέσματα ΄ως προς την ανάπτυξη και την προσαρμογή του προς το παρόν. 

Έχει δημιουργηθεί μια κοινοπραξία παραγωγών με την επωνυμία «Ελληνικό Γκότζι» με 

πανελλήνια εμβέλεια με σκοπό να ενταχθούν σε αυτό περισσότεροι καλλιεργητές, ώστε το 

φρούτο να παράγεται σε ποσότητες επαρκείς για την πραγματοποίηση εξαγωγών. Στόχος της 

κοινπραξίας δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της καλλιέργειας και της μεταποίησης στην Ελλάδα, 

αλλά και η δημιουργία ενιαίου εμπορικού σήματος (brand name), η υποστήριξη της 

επιχειρηματικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η 

έρευνα, ανάπτυξη, δικτύωση και διεθνής προβολή του ελληνικού γκότζι. 
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3.3 Νέες προοπτικές της κρητικής μπανανοκαλλιέργειας: χρήση 

εγγυημένου Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Π.Υ) και ποικιλιακός 

εμπλουτισμός 

Η καλλιέργεια της μπανάνας (Musa spp), αποτελεί τη βασική καλλιέργεια για τις χώρες της 

Αφρικής και Ν. Αμερικής και προσφέρει την τέταρτη σημαντική πηγή τροφής αμέσως μετά 

το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι. Η μπανάνα ανήκει στο γένος Musa της οικογένειας 

Musaceae. Οι περισσότερες εδώδιμες ποικιλίες είναι τριπλοειδείς (2n=3x) και στείρες, 

αναπαράγονται αγενώς και καρποφορούν παρθενοκαρπικά.  

Η παγκόσμια καλλιεργούμενη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια εκτάρια, 

ενώ η παραγωγή κυμαίνεται στα 100 εκατομμύρια τόνους. Στη χώρα μας η καλλιέργεια της 

μπανάνας καταλαμβάνει περίπου 600 στρέμματα (το 80% υπό κάλυψη), αποτελεί μια 

πλεονεκτική δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και περιορίζεται 

κυρίως στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Η μπανάνα εμφανίζεται για πρώτη 

φορά στην Αρβη τo 1927 και αρχικά καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό. Το 1947 αρχίζει η 

συστηματική καλλιέργεια της ως υπαίθρια και μετά από περίπου 30 χρόνια (1977) 

καλλιεργείται στο θερμοκήπιο. Το 1989 υπέστη το πρώτο σημαντικό πλήγμα (από την αθρόα 

εισαγωγή μπανανών), με αποτέλεσμα να εκριζωθεί το 95% από τα 5.000 στρέμματα 

θερμοκηπίου και το 90 % από τα 2.000 στρέμματα υπαίθριας καλλιέργειας. Τα πρώτα 

σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται το έτος 2000 με την ίδρυση της ομάδας 

μπανανοπαραγωγών Κρήτης και την ταυτόχρονη επιδότηση του προϊόντος από την Ε.Ε. 

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα στο νησί είναι τύπου Dwarf Cavendish {Cavendish 

nana (AAA)} και Giant Cavendish {Grande Naine (AAA) και Williams (AAA)} με το 90% 

περίπου της καλλιεργούμενης έκτασης να καταλαμβάνεται από την Grande Naine. Η 

στρεμματική απόδοση κυμαίνεται από 4.000-8.000 Kg (ανάλογα με το επίπεδο φυτοϋγείας 

του πολλαπλασιαστικού υλικού), ενώ η συνολική ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τους 4.000 

τόνους. Από μια μελέτη που έγινε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

Ηρακλείου σε συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού προέκυψε ότι, τα 

παθογόνα που συναντώνται στις μπανανοκαλλιέργειες της Κρήτης είναι πολυάριθμα. Μεταξύ 

αυτών τα κυριότερα είναι: μύκητες (Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Pythium sp., 

Acremonium sp., Cylindrocarpon sp.), βακτήρια (Erwinia sp.και Pseudomonas sp.), 

νηματώδεις (Meloidogyne spp. Helicotylenchus multicinctus, Pratylenchus goodeyi, 

Radhophulus similis), και ιοί (Cucumber mosaic cucumovirus-CMV), (Vovlas et al. 1993, 
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Vovlas et al. 1994, Frisullo et al. 1994, Grammatikaki & Tzortzakakis 1998). Ο συμβατικός 

τρόπος πολλαπλασιασμού της μπανάνας (με ριζώματα - in vivo αγενής πολλαπλασιασμός) 

ευνοεί τη διαιώνιση της ζημιογόνου δραστηριότητας των παθογόνων αυτών, με επακόλουθο 

τη συσσώρευση σημαντικών προβλημάτων φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια (μειωμένη 

παραγωγή, αυξημένο καλλιεργητικό κόστος γρήγορο εκφυλισμό της φυτείας).  

Αναμφίβολα η επιβίωση της Κρητικής μπανανοκαλλιέργειας στους σύγχρονους 

ανταγωνιστικούς κανόνες της παγκόσμιας αγοράς, αλλά και στις απαιτήσεις ενός 

σκεπτόμενου καταναλωτικού κοινού, στηρίζεται στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και 

στην άμεση εφαρμογή πλεονεκτικής τεχνογνωσίας, που αμφότερες θα στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας, στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στη μείωση του κόστους. Η 

αξιοποίηση κατάλληλων καλλιεργητικών επιλογών, που αφορούν συνήθως τη λίπανση, την 

τεχνική καλλιέργειας και την αντιμετώπιση εχθρών και παθογόνων οργανισμών, δεν φαίνεται 

να αρκούν προκειμένου τα μπανανόφυτα να δώσουν υψηλή απόδοση και ποιοτικά άριστο 

προϊόν. Απαραίτητη βασική προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι η χρησιμοποίηση υγιούς 

Π.Υ., το οποίο προκύπτει από την αξιοποίηση της ιστοκαλλιέργειας (in vitro καλλιέργεια) - 

μια εναλλακτική μέθοδος πολλαπλασιασμού της μπανάνας, που από το 1985 έχει καθιερωθεί 

στις μπανανοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Τα vitro-φυτάρια διαθέτουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα, όπως γενετική ομοιομορφία, άριστο επίπεδο φυτοϋγείας, υψηλή 

αποδοτικότητα, βελτιωμένες οργανοληπτικές ιδιότητες καρπού, μικρότερο βιολογικό κύκλο 

και πρωίμιση της παραγωγής (Arias 1993, Γραμματικάκη κ.α. 2005, Arvanitoyannis et al., 

2008). 

Το Εργαστήριο Γεωργίας & Παραγωγής Π.Υ. της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & 

Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει τεχνογνωσία, υποδομή και ερευνητική 

εμπειρία στον τομέα παραγωγής υγιούς Π.Υ. και πραγματοποιεί δράσεις που οδηγούν στην 

μαζική παραγωγή Π.Υ. μπανάνας με τις in vitro τεχνολογίες. Εκτελεί ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

με φορέα διαχείρισης το ΤΕΙ Κρήτης και φορέα χρηματοδότη - χρήστη την Ομάδα 

Μπανανοπαραγωγών Κρήτης. Την τελευταία δεκαετία έχουν παραδοθεί στους 

μπανανοπαραγωγούς της Κρήτης περισσότερα από 100.000 υγιή μπανανόφυτα των ποικιλιών 

Grande Naine, Williams και Cavendish nana. 

Ο στόχος του πρωτογενή τομέα διεθνώς, προσανατολίζεται στην παραγωγή τροφίμων με 

οικολογικά αποδεκτές πρακτικές και η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής υποστηρίζεται από 

την αναγνωρισιμότητα και τη διαφορετικότητα του προϊόντος. Η τοπική μπανανοκαλλιέργεια 

μπορεί να προσεγγίσει τις συγκεκριμένες αντιλήψεις με μελέτες που στοχεύουν στην 
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εγκατάσταση νέων ποικιλιών (ποικιλιακός εμπλουτισμός), ανθεκτικών σε βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες, που παράγουν καρπούς με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.  

Για το σκοπό αυτό έγινε εισαγωγή νέου γενετικού υλικού δύο πολλά υποσχόμενων 

τετραπλοειδών υβριδίων (FHIA-01-AAAB και FHIA-18-AAAB) τύπου Gold Finger, τα 

οποία αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις τρείς εμπορικές ποικιλίες (Cavendish Nana, Grande 

Naine, Williams). Τα υβρίδια διαθέτουν εξαιρετική αντοχή στον άνεμο, στις χαμηλές 

θερμοκρασίες και υψηλή ανθεκτικότητα σε παθογόνους μύκητες (Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense, Mycosphaerella fijiensis, Mycosphaerella musicola) και νηματώδεις (Radopholus 

similis). Οι καρποί των υβριδίων αξιολογήθηκαν με εργαστηριακές αναλύσεις για τα 

φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους σε σύγκριση με τις καλλιεργούμενες 

ποικιλίες. Η σημαντική διαφοροποίηση στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καρπών τους, 

προσδίδει τη δυνατότητα για αξιοποίησή τους ως λειτουργικό τρόφιμο. Ο καρπός έχει γλυκιά 

υπόξινη γεύση (λιγότερα σάκχαρα), καλή μετασυλλεκτική εμφάνιση και μεγάλη 

διατηρησιμότητα στο ράφι. Οι κύβοι των κομμένων καρπών δεν οξειδώνονται (δεν παίρνουν 

καστανό χρώμα), γεγονός που τους κάνει ιδανικούς για φρουτοσαλάτες, παιδικές τροφές και 

αποξηραμένα προϊόντα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε γενετική ταυτοποίηση με τη χρήση 

RAPD μοριακών δεικτών και έγινε μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των 

εξεταζόμενων ποικιλιών. Ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν, 

βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπορικών ποικιλιών και των δύο υβριδίων. Η 

μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων έδειξε γενετική συγγένεια μεταξύ των εμπορικών 

ποικιλιών (Grande Naine, Cavendish nana, Williams), ενώ τα τετραπλοειδή υβρίδια τύπου 

Gold Finger εμφανίστηκαν γενετικά απομακρυσμένα από τις άλλες τριπλοειδείς ποικιλίες 

(Τσατσαρή κ.ά., 2005, 2006). 

Με βάση τα πλεονεκτικά αυτά χαρακτηριστικά κρίθηκε αναγκαία η εγκατάσταση 

πειραματικών-πιλοτικών μπανανοφυτειών, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση της 

προσαρμοστικότητας των δύο υβριδίων σε υπαίθρια καλλιέργεια. Μέχρι τώρα έχουν 

δημιουργηθεί τρείς πιλοτικές μπανανοφυτείες. Στον Σταθμό Γεωργικής Ερευνας Ιεράπετρας 

σε δικτυοκήπιο 132 m2, αλλά η αξιολόγηση σταμάτησε εδώ και 3 χρόνια λόγω συρρίκνωσης 

του ΕΘΙΑΓΕ, η δεύτερη στον Κουτσουρά σε υπαίθρια καλλιέργεια, η οποία είναι σε εξέλιξη 

και η τρίτη στο Αγρόκτημα του ΤΕΙ Κρήτης σε γραμμές παρακολούθησης επίσης υπό 

εξέλιξη. 

Η μπανάνα είναι μια σχετικά εύκολη καλλιέργεια, σε υπαίθρια καλλιέργεια δεν απαιτεί 

μεγάλη επένδυση, η Κρητική μπανάνα έχει αυξημένη ζήτηση, στις Νότιες υπήνεμες 
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παραλιακές περιοχές θα μπορούσε να καλλιεργηθεί αποδοτικά, αποτελεί μια πλεονεκτική 

δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία.  

Με βάση τα εργαστηριακά και πειραματικά δεδομένα που αναφέρθηκαν σε συντομία, για τις 

περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Σητείας θα είχε οικονομικό ενδιαφέρον η 

εγκατάσταση πιλοτικών-πειραματικών καλλιέργειας μπανάνας. Η αξιολόγηση θα 

συμπεριλάβει τόσο την καλλιέργεια σε θερμοκήπιο, όσο και την υπαίθρια καλλιέργεια σε 

επαρκώς υπήνεμες περιοχές. Σε θερμοκήπιο η προτεινόμενη ποικιλία είναι η Grande Naine, 

ενώ στην καλλιέργεια υπαίθρου τα δύο νέα τετραπλοειδή υβρίδια (FHIA-01-AAAB και 

FHIA-18-AAAB) τύπου Gold Finger. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μετά από μια 

τριετία θα αποτελέσουν ασφαλή οδηγό για ενδεχόμενη επέκταση της καλλιέργειας στην 

περιοχή.  
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3.4 Πρόταση πιλοτικής καλλιέργειας αυτοφυών εδώδιμων στο οροπέδιο 

της Ζήρου 

3.4.1 Εισαγωγή 

Το οροπέδιο της Ζήρου, εμφανίζει μικροκλίμα το οποίο διαφοροποιείται από την υπόλοιπη 

περιοχή του δήμου Σητείας, κυρίως όσο αφόρα στις βροχοπτώσεις και δευτερευόντως στην 

θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τον βροχομετρικό σταθμό της Ζήρου (χρονική 

περίοδος 1989-2011), για τον υετό στην περιοχή του οροπεδίου της Ζήρου εμφανίζουν μέσο 

ετήσιο υετό 579,2 mm ενώ ο μέγιστος είναι 784,4 mm και ο ελάχιστος 374 mm. Ο 

Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος είναι οι πιο υγροί μήνες 124,8 mm και 134,1 mm αντίστοιχα. Οι 

καλοκαιρινοί μήνες είναι και εδώ ξηροί, όπως στις υπόλοιπες περιοχές του δήμου αλλά 

ωστόσο εμφανίζουν ελαφρά πιο αυξημένη βροχόπτωση από 0,5 mm ως 1,1 mm. Η μέση 

θερμοκρασία αέρα κατά την διάρκεια του 24ώρου είναι 18,53 βαθμοί κελσίου για την 

περιοχή της Σητείας, ενώ η μέση θερμοκρασία αέρα τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή του 

σταθμού της αεροπορικής βάσης στην Ζήρο είναι 13,4 0C. Η μέση μέγιστη είναι 21,4 0C για 

τον σταθμό της Σητείας και 16,4 0C για τον σταθμό της Ζήρου, ενώ η μέση ελάχιστη είναι 

15,6 0C και 11,2 0C αντίστοιχα. Τα περισσότερα από τα εδώδιμα αυτοφυή χόρτα 

αναπτύσσονται και καταναλώνονται από τον Νοέμβριο ως τις αρχές της Άνοιξης όπου οι 

μέσες θερμοκρασίες είναι κάτω από 15 βαθμούς κελσίου (Ψαρουδάκη 2012). 

Επίσης σύμφωνα με την μελέτη των γενετικών σχέσεων των αυτοφυών εδώδιμων και της 

παραλλακτικότητας μέσα και ανάμεσα στους πληθυσμούς των διαφόρων αυτοφυών φυτών, η 

περιοχή της Ζήρου αποτελεί γενετική δεξαμενή σημαντικών φυτών που αποτελούν 

διατροφικούς πόρους και έχουν αποκτήσει οικονομική, εμπορική αξία ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια (Ψαρουδάκη 2010). 

3.4.2 Ανάδραση των αγροτών της περιοχής μετά την ενημέρωση τους σχετικά με 

την δυνατότητα καλλιέργειας άγριων χόρτων και λαχανικών. 

1) Οι αγρότες εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικοί στην καινοτομία. Παρ’ όλο που αρκετοί 

από αυτούς εμπορεύονται στις λαϊκές αγορές αυτοφυή χόρτα, σε τιμές ιδιαίτερα ψηλές 

(από 6 ως 15 ευρώ το κιλό ανάλογα με το είδος του φυτού). Επιθυμούν την εξασφάλιση 

τόσο της παραγωγής όσο και της διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, προτιμούν να 

έχουν άμεση αντίληψη της ροής παραγωγής (πρότυποι αγροί παραγωγής στην περιοχή 
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τους). Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες, δείχνουν μεγαλύτερη δεκτικότητα στην διαδικασία 

παραγωγής καινοτόμων προϊόντων, ενδιαφέρονται για προϊόντα που μπορούν να 

προωθηθούν σε εξειδικευμένες αγορές, αποφέροντας μεγάλη πρόσοδο. 

2) Η εμπειρία των εν ενεργεία αγροτών στην περιοχή, περιλαμβάνει κυρίως πολυετείς 

καλλιέργειες (ελιά, αμπέλι). Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρθηκαν για την χρήση των 

αυτοφυών σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών (ελιά). 

3.4.3 Προτάσεις προς Υλοποίηση 

Καλλιέργεια άγριων ειδών για την παραγωγή νωπού προϊόντος  

Σε αρδευόμενα εδάφη προτείνεται η καλλιέργεια των Reichardia picroides, (αγαλατσίδα), 

Leontodon tuberosus (βυζοράδικο), Cichorium spinosum (γιαλοράδικο), Urospermum 

picroides (κορκολεκανίδα), Centaurea raphanina ssp. raphanina (πετροκαρά). 

Με πρωτοβουλία του δήμου, θα μπορούσε να καλλιεργηθεί έκταση ως 4 στρέμματα σαν 

πιλοτικός πρότυπος αγρός στην περιοχή του οροπεδίου της Ζήρου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι 

αγρότες, βιωματικά να αποκτήσουν εμπειρία στις συγκεκριμένες καλλιέργειες. 

Καλλιέργεια άγριων ειδών  ως πηγή αζώτου σε βιολογική καλλιέργεια ελιάς  

Η πρακτική της καλλιέργειας – υποβοηθούμενη διασπορά πολ/στικού υλικού - αυτοφυών 

ψυχανθών είναι συνυφασμένη με την παράδοση. Προτείνεται η καλλιέργεια των Lotus edulis 

και Tetragonolobus purpureus, των οποίων οι καρποί είναι εδώδιμοι. 

3.4.4 Απαραίτητες Προϋποθέσεις για την Υλοποίηση των Προτάσεων 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καλλιέργεια ειδών που φύονται αυτοφυώς περιλαμβάνει και τα 

παρακάτω στάδια: 

α) Συγκέντρωση άγριου σπόρου 

β) Ξήρανση και βραχυχρόνια αποθήκευση του 

γ) Στρωμάτωση και σπορά ανάλογα με το φυτικό είδος  

δ) Παραγωγή φυταρίων για μεταφύτευση 

ε) Παραγωγή σπόρου. 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 284 από 384 

3.5 Εναλλακτικές και συμπληρωματικές καλλιέργειες αυτοφυών 

εδώδιμων στην περιοχή ανατολικής Κρήτης 

3.5.1 Εισαγωγή 

Τα αγγειόσπερμα στην Κρήτη αριθμούν περίπου 1700 είδη. Πολλά από αυτά είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην περιοχή της Μεσογείου. Σε αυτό το αριθμό ειδών συγκαταλέγονται πολλά 

ενδημικά είδη (10% των αγγειόσπερμων). Μερικά από τα ενδημικά αυτά είδη παρουσιάζουν 

ελάχιστα ή καθόλου συγγενικά είδη στις διάφορες περιοχές της Κρήτης. Θεωρείται ότι αυτό 

σχετίζεται με τα φυσικά γεωγραφικά και κλιματολογικά εμπόδια που παρεμβάλλονται 

ανάμεσα στις περιοχές της νήσου (ψηλά όρη, διαφορετικά μικροκλίματα) (Turland N.J., 

Chilton L. 1993). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την Κρητική χλωρίδα είναι ότι πολλά αυτοφυή 

φυτά ενδημικά ή μη, είναι εδώδιμα. Η κατανάλωση σε καθημερινή βάση αυτοφυών φυτών 

σαν κύρια πιάτα, συνοδευτικά κύριων πιάτων ή σαν σαλάτες αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό 

της μεσογειακής Κρητικής διατροφής (Psaroudaki et al. 2012). Σε πρόσφατες μελέτες των 

χημικών συστατικών, θρεπτικών στοιχείων, αρκετών άγριων χόρτων και λαχανικών, τα οποία 

καταναλώνονται στην Κρήτη ακόμα και σήμερα, έχει καταδειχτεί η μεγάλη διατροφική τους 

αξία.( Trichopoulou et al. 2000, Zeghichi et al. 2003, Ferrara et al. 2011, Krimplastatter et al. 

2011,Vardavas et al. 2006(2), Özcan 2008). Ο συσχετισμός της εξαιρετικής υγείας και της 

μακροζωίας των Κρητικών, με τα διατροφικά συστατικά των άγριων χόρτων και λαχανικών 

(αντιοξειδωτικά, ω-3 λιπαρά κ.α.), έχει διαφανεί από πλήθος μελετών, ξεκινώντας από την 

κλασική μελέτη των επτά χωρών (Keys et al.1986, Simopoulos et al. 2000 Sofi et al. 2010, 

Mitrou et al. 2007). 

Έτσι εκτός από τις βιταμίνες, τα ανόργανα στοιχεία και τους υδατάνθρακες, τα οποία είναι 

σημαντικά θρεπτικά συστατικά και η δράση τους στον ανθρώπινο οργανισμό για την καλή 

λειτουργία του, είναι γνωστή, τα άγρια χόρτα και λαχανικά περιέχουν ω-3 λιπαρά αλλά και 

πολλά φυτοχημικά, προϊόντα του δευτερογενούς μεταβολισμού των φυτών. Στους 

μεταβολίτες αυτούς, έχει εστιαστεί το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια, καθώς 

όλο και περισσότερες ενδείξεις υπάρχουν ότι οι ουσίες αυτές επιδρούν και στον ανθρώπινο 

μεταβολισμό με ευνοϊκό για την υγεία τρόπο. (Pieroni et al. 2002, Loizzo et al. 2010, 

Fokialakis et al. 2006, Sareedenchai et al.2010, Zidorn 2008, Cherng et al.2008) 

Τα χόρτα λοιπόν περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι επιδρούν στην καλή 

υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Η σύγχρονη ιατρική αλλά και γενικότερα η βιομηχανία 
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τροφίμων, χρησιμοποιούν μεμονωμένα πολλά από τα παραπάνω συστατικά για 

φαρμακευτικούς αλλά και διατροφικούς σκοπούς.  

Η παραδοσιακή κουλτούρα της Κρήτης, αλλά και της ελληνικής υπαίθρου γενικότερα, 

περιλαμβάνει τα αυτοφυή εδώδιμα στην καθημερινή διατροφή, προσφέροντας όλα τα 

παραπάνω ωφέλιμα συστατικά στον ανθρώπινο οργανισμό, με ένα φυσικό τρόπο όπου 

επιτυγχάνεται, έκτος από την επίδραση του κάθε συστατικού χωριστά, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους, που όπως υποστηρίζουν οι διατροφολόγοι στις μέρες μας, έχει μεγαλύτερη 

σημασία για την αφομοίωση τους στον ανθρώπινο οργανισμό και την λειτουργία του 

μεταβολισμού, ώστε να επιτευχθούν οι προστατευτικές της υγείας δράσεις τους (Holst et al. 

2008, Hotz et al. 2007, van Het Hof et al.2000). 

Εκτός όμως από τα εδώδιμα αυτοφυή, η κρητική χλωρίδα περιλαμβάνει και φυτά τα οποία 

έχουν ποικίλες χρήσεις . Πολλά από αυτά έχουν οικονομική αξία στην σύγχρονη κοινωνία 

(αρωματικά), αλλά και αρκετά έχουν δυνητική οικονομική και εμπορική αξία που μοιάζει να 

έχει ξεχαστεί και εμφανίζεται εκ νέου, καθώς αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για αυτά 

διεθνώς. 

Τα αυτοφυή φυτά στην Κρήτη θα μπορούσαν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 Εδώδιμα 

 Αρωματικά (αφεψήματα και αρτυματικά) 

 Φαρμακευτικά  

 Καλλωπιστικά 

 Βαφικά, μονωτικά κλπ 

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των κατηγοριών πχ ένα εδώδιμο φυτό μπορεί να έχει 

ισχυρές φαρμακολογικές δράσεις . Ένα αρτυματικό που χρησιμοποιείται στο μαγείρεμα 

μπορεί να έχει δρόγη που να χρησιμοποιείται και σαν αφέψημα και να συστήνεται και για 

παθολογικές καταστάσεις. Πολλά από τα είδη καθώς και οι χρήσεις τους, είναι ήδη 

ξεχασμένες από το ευρύ κοινό. 

Ένα σημαντικό κομμάτι της ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή της ανατολικής 

Κρήτης στο οποιο συμμετείχε το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας της σχολής Γεωπονίας 

του ΤΕΙ Κρήτης, είχε σαν σκοπό την διάσωση της διατροφικής κυρίως πληροφορίας, καθώς η 

περιοχή της ανατολικής Κρήτης προσφέρονταν εξαιτίας των παρακάτω λόγων: 

- μέχρι σήμερα δεν έχει υποστεί σοβαρές αλλαγές στο δομημένο, αγροτικό και γενικότερα 

φυσικό περιβάλλον  
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- η τουριστική ανάπτυξη είναι ήπια και δεν ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

υπόλοιπης Κρήτης 

- μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με τον αγροτικό τομέα (κύρια ή παράλληλη 

ενασχόληση) 

- εξαιτίας των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αναγνωρίζονται 

διαφορετικά κλιματικά μικροπεριβάλλοντα. 

Τα παραπάνω, έχουν επιτρέψει την διατήρηση σε μεγάλο βαθμό της συνήθειας συλλογής 

άγριων χόρτων από σημαντικό μέρος του πληθυσμού, καθώς και την δυνατότητα να φύεται 

μεγάλο πλήθος ειδών άγριων χόρτων και να αναγνωρίζονται διαφορετικοί πληθυσμοί των εν 

λόγω φυτών.(Psaroudaki et al. 2012) 

3.5.2 Υφιστάμενη κατάσταση των καταναλωτικών συνηθειών αυτοφυών χόρτων 

και λαχανικών στην εξεταζόμενη περιοχή – Ανασκόπηση αγοραστικών τάσεων  

Από το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, πραγματοποιήθηκε μελέτη διατροφικών συνηθειών στην περιοχή της ανατολικής 

Κρήτης, η οποία έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και συμπεράσματα για την χρήση και 

κατανάλωση των εδώδιμων αυτοφυών στην περιοχή.  

3.5.2.1  Συλλογή 

Τα δημοφιλεστέρα συλλεγόμενα είδη είναι οι αγαλατσίδες και τα ραδίκια, ο ζοχός και ο 

στύφνος, από την κατηγορία των βραστών. Ενώ από την κατηγορία των τσιγαριστών, ο 

αχάρτζικας και το λαγούτο. Οι αγριαγκινάρες, οι ασκολύμπροι και το γιαλοράδικο, είναι 

επίσης στις πρώτες θέσεις της συλλογής (Διάγραμμα 17). Τα είδη που κυρίως συλλέγονται 

είναι:  

α) είδη που δεν παρουσιάζουν ασυνέχεια στην εξάπλωση τους και δεν υπάρχουν δυσκολίες 

στην εύρεση τους (ζοχός αγαλατσίδα, στύφνος ). 

β) είδη που έχουν χαρακτηριστική μορφολογία, παρουσιάζουν δυσκολία στην εύρεση και 

συλλογή τους, αλλά η ιδιαιτερότητα της γεύσης τους τα κάνει περιζήτητα (γιαλοράδικο, 

αγριαγκινάρες , ασκολύμπροι). 
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Διάγραμμα 17 Πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων εδώδιμων και το ποσοστό των ατόμων που τα 

συλλέγουν. 

 

 

 

Διάγραμμα 18 Δεύτερη δεκάδα των δημοφιλέστερων εδώδιμων και το ποσοστό των ατόμων που τα 

συλλέγουν. 
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Διάγραμμα 19 Τρίτη δεκάδα των δημοφιλέστερων εδώδιμων και το ποσοστό των ατόμων που τα 

συλλέγουν. 

 

Ένα ποσοστό ατόμων, που κατά περίπτωση ξεπερνάει το 10% διαπιστώνει προβλήματα στην 

εύρεση των αυτοφυών. Στο σύνολο των αυτοφυών, η αγριαγκινάρα καταλαμβάνει την πρώτη 

θέση στις δυσκολίες εύρεσης και ακολουθεί ο ασκόλυμπρος, το σπαράγγι και το γιαλοράδικο. 

Τα παραπάνω είδη χρειάζονται ικανή έκταση για να αναπτυχτούν καθώς είναι ακανθώδη 

(βλαστοί ή φύλλα) και δεν αναπτύσσονται εύκολα σε καλλιεργημένα χωράφια. Οι κάτοικοι 

των περιοχών τείνουν να συλλέγουν τα ευκόλως ευρισκόμενα είδη, αυτά που κυρίως φύονται 

και σε καλλιεργούμενα εδάφη. Μικρό είναι το ποσοστό των κατοίκων, οι οποίοι θα 

διαθέσουν περισσότερο χρόνο για να μεταβούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και 

περισσότερο κόπο για να συλλέξουν είδη που φύονται σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε λοιπόν, ότι ενδεχόμενη καλλιέργεια των ειδών και διάθεση 

τους στην αγορά, ακόμα και των λιγότερο δημοφιλών, θα οδηγούσε σε αύξηση της 

κατανάλωσης τους, όπως συνέβη και με το γιαλοράδικο. 

3.5.2.2  Κατανάλωση  

Τα είδη τα οποία είναι εύοσμα (έχουν χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά), καταναλώνονται 

συνήθως τσιγαριστά (λαγούτο, καυκαλύθρα, αχάρτζικας). 
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Είδη τα οποία καταναλώνονται βραστά, είναι δυνατό σε αρκετές περιπτώσεις να 

καταναλώνονται και ωμά (αγαλατσίδα, πετροκαρά). 

Παραδοσιακοί τρόποι κατανάλωσης για κάποια από τα αυτοφυή (αγριαγκινάρες, 

αμπελόπρασσο (κιντανές), γρύλος (δρύλος), αιγόγλωσσος ),αναφέρονται σε πολύ μικρά 

ποσοστά κάτι που υποδηλώνει την ελλειπή γνώση, από το σύνολο των ερωτώμενων, 

παραδοσιακών τρόπων μαγειρέματος.  

Η κατανάλωση των αυτοφυών, περιορίζεται στην εποχή που λαχανεύονται και η συχνότητα 

της κατανάλωσης τους είναι σχετικά μικρή. Ένα 20% των ερωτώμενων καταναλώνει εδώδιμα 

αυτοφυή 2-3 φόρες τον μήνα και περίπου το 10% καταναλώνει κάποια αυτοφυή σε 

εβδομαδιαία βάση. Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους τα καταναλώνουν σπάνια. 

Τα χόρτα και τα λαχανικά που καταναλώνουν γενικά οι κάτοικοι των περιοχών είναι αυτοφυή 

ή τοπικά καλλιεργούμενα. 

Τα διάφορα αυτοφυή χόρτα μπορούν να αποτελέσουν κύρια πιάτα αλλά και να συνοδέψουν 

άλλες ομάδες τροφίμων . 

Έτσι με κρέας συνοδεύουν συνήθως τις αγριαγκινάρες και το γιαλοράδικο στο 

χαρακτηριστικό πιάτο (κατσικάκι αυγολέμονο) της περιοχής και της Κρήτης αντίστοιχα. 

Σχεδόν όλα τα χόρτα χρησιμοποιούνται για να συνοδέψουν κρέας αλλά σε χαμηλότερα 

ποσοστά προτιμήσεων.  

Με ψάρι επίσης συνοδεύουν σχεδόν όλα τα χόρτα. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά 

παραδοσιακά πιάτα όπου το ψάρι και τα θαλασσινά μαγειρεύονται μαζί με τα χόρτα στην 

κατσαρόλα ή στο φούρνο. Ιδιαίτερα αυτά που καταναλώνονται συνήθως τσιγαριστά με την 

συμμέτοχη κάποιου βραστού (αγαλατσίδα, πετροκαρά, βυζοράδικο, κορκολεκανίδα), 

συνοδεύουν με εξαιρετικό τρόπο μικρά και μεγάλα ψάρια φιλετιασμένα ή όχι, καθώς και 

θαλασσινά (καλαμαράκια, χταπόδι). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τα άγρια χόρτα σε συνδυασμό με 

αλλά καλλιεργούμενα χόρτα και λαχανικά για την παρασκευή πιάτων χαρακτηριστικών για 

την Κρήτη και την περιοχή. Τα τσιγαρολάχανα με τα κουκιά τις αγκινάρες και τους χοχλιούς 

είναι ένα συνηθισμένο πιάτο την περίοδο της σαρακοστής. Ο στύφνος επίσης με βλίτα 

μελιτζάνες και κολοκύθια γιαχνερός μαγειρεύεται την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Οι πολλοί τρόποι μαγειρέματος των αυτοφυών χόρτων και οι συνδυασμοί με άλλα τρόφιμα 

μαρτυρούν την πλουσιότητα της κρητικής δίαιτας αλλά και την σπουδαιότητα των χόρτων 

στο παραδοσιακό πρότυπο διατροφής. 

Από την άλλη πλευρά καθώς μειώνεται ο αριθμός των ειδών που συλλέγουν και 

καταναλώνουν στις μέρες μας χάνεται και μέρος της παράδοσης της μαγειρικής τέχνης. 

Χόρτα όπως ο αβγόλοχος, η κουφοξυλιά που καταναλώνονται από λίγα άτομα, δεν είναι 

γνωστό στους περισσότερους κάποιοι ιδιαίτεροι τρόποι μαγειρέματος τους, όπως τηγάνισμα 

των άωρων ανθέων στην κουφοξυλιά και των νεαρών ανθοφόρων βλαστών στον αβγόλοχο, 

αφού περαστούν από κουρκούτι. 

Ένα ενδιαφέρον επίσης συμπέρασμα (Διάγραμμα 20) είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό, που δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί αμελητέο (περίπου 20%), το οποίο αγοράζει εδώδιμα αυτοφυή. Η 

ύπαρξη αυτού του αγοραστικού κοινού, σε μια περιοχή όπου υπάρχει η δυνατότητα να 

συλλέξουν αυτά τα είδη, είναι ικανή να στηρίξει την υπόθεση, ότι σε ενδεχόμενη καλλιέργεια 

τους, θα υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και από καταναλωτικό κοινό και έκτος περιοχής. Η 

ανάδειξη των γευστικών τους χαρακτηριστικών, των θρεπτικών συστατικών και φυτοχημικών 

που περιέχουν, καθώς και η πληροφόρηση των καταναλωτών για την ωφέλεια τους στην 

υγεία, μπορεί να τα προωθήσει στην αγορά και να τα κάνει αγαπητά στους καταναλωτές 

όπως το γιαλοράδικο- σταμναγκάθι. 

 

Διάγραμμα 20 Προέλευση των χόρτων που καταναλώνουν 
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3.5.2.3 Ανασκόπηση καταναλωτικών τάσεων 

• Δεκαετία 1990, η ρόκα σερβίρεται σε γκουρμέ εστιατόρια μαζί με μαρούλι και άλλα 

φυλλώδη λαχανικά. 

• 2000 στο μεσογειακό αγρονομικό ινστιτούτο εκπονείται μεταπτυχιακή διατριβή με 

θέμα την διατροφική σύσταση του σταμναγκαθιού (Zeghichi S, Kallithraka S, Simopoulos 

AP. (2003) “Nutritional composition of molokhia (Corchorus olitorius) and stamnagathi 

(Cichorium spinosum)” World Rev Nutr Diet. p.91- 121.  

• 2006 αρχίζει η καλλιέργεια του στα Χανιά. 

• 2012 η τιμή του σπόρου εκτοξεύεται στα 1000 ευρώ περίπου το κιλό ενώ η τιμή του 

εδώδιμου προϊόντος ξεκινά από 6 ευρώ το κιλό και φτάνει τα 30 ευρώ ανά κιλό, 

συσκευασμένο στα σούπερ μάρκετ της Αθήνας.  

• Παράλληλα εμφανίζονται στην αγορά και αλλά είδη λαχανικών παραδοσιακά 

καταναλισκόμενων στην Ελλάδα αλλά ξεχασμένων(αλμύρα Salsola soda,S. kali ). 

• Τα γκουρμέ εστιατόρια, οι εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση και γενικότερα η 

διαφήμιση τους στα ΜΕΕ διαμορφώνουν ένα καταναλωτικό κοινό το οποίο ακόμα και σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης αυξάνεται σε αριθμό. 

• Παράλληλα στην Ευρώπη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον και ζήτηση νέων 

λαχανικών που προσφέρουν γευστικές συγκινήσεις σε συνδυασμό με την ωφέλεια στην 

υγεία. 
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3.5.3 Αυτοφυή φυτικά είδη της περιοχής με δυνητικό οικονομικό ενδιαφέρον  

3.5.3.1 Εδώδιμα 

Reichardia picroides (Αγαλατσίδα) 

 

Εικόνα 54 Reichardia picroides σε άνθηση οροπέδιο Ζήρου Απρίλιος 2009 

 

Πίνακας 37 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Reichardia picroides 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου/ Πολυετές φυτό 

Ρίζα  

Βλαστός 10 - 50 cm όρθιος διακλαδισμένος 

Φύλλα 

Απλά, επιφυή (sessile), περίβλαστα (amplexiacaule), έλοβα 

(lobatum) ή αδιαίρετα (indivisum), γραμμοειδή ως επιμήκη, 

σπατουλοειδή, με περιθώριο ακέραιο ή αραιά οδοντωτό, πυκνά 

φυόμενα στο κάτω μέρος του βλαστού ενώ στο ανώτερο αραιά. 

Ταξιανθία/Άνθη 

Κεφάλιο (capitulum) με διάμετρο από 1,5- 2,5 cm. Ομόγαμο. 

Εμφανίζονται 3ως 5 κεφάλια ανά φυτό. Ανθίδια κίτρινα, 

γλωσσοειδή, γλωσσίδια μερικές φόρες με φαιές ή πορφυρές 

ραβδώσεις στο κάτω μέρος. 

Καρπός/ Σπέρματα Αχαίνια (achene) 3-4 mm. Πάππος με λευκές τρίχες σε πολλές σειρές 

που συμφύονται σε ένα δακτυλίδι στην βάση  

Περίοδος άνθησης Δεκέμβριος- Μάιος 

Οικότοπος 

Φύεται σε καλλιεργημένα και ακαλλιέργητα εδάφη, συναντάται σε 

ολόκληρη την Κρήτη και σε υψόμετρο από 0 - 700m. Σύμφωνα με 

την τράπεζα στοιχείων για την ελληνική φύση (Φιλότης) το φυτό 

θεωρείται ότι έχει σταθερότητα σε ότι αφορά την εξάπλωση του στην 

περιοχή της Μεσογείου και δεν θεωρείται απειλούμενο. 
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Εικόνα 55 Reichardia picroides Ώριμα σπέρματα Τζιρίτης Ιανουάριος 2012 

 

 

Εικόνα 56 Reichardia picroides διασπορά σπερμάτων Ιανουάριος Τζιρίτης 2012 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η αγαλατσίδα λαχανεύεται από το φθινόπωρο με την εμφάνιση της (Νοέμβριο) μέχρι πριν 

την άνθηση της (Φεβρουάριο). Δεν είναι σπάνιο να δούμε αγαλατσίδες ανθισμένες μέσα στο 

χειμώνα Δεκέμβριο Ιανουάριο, καθώς και ώριμα σπέρματα τα οποία δίνουν νεαρά φυτά των 

οποίων η συγκομιδή μπορεί να γίνει αργά την άνοιξη. Δεν παρατηρήσαμε το φαινόμενο 

λήθαργου στα σπέρματα που ωριμάζουν τον χειμώνα. Καταναλώνεται (νεαροί βλαστοί και 

φύλλα) ωμή σε σαλάτα, βραστή αλλά και τσιγαριστή μαζί με άλλα χόρτα. Έχει γεύση 

ευχάριστη καθώς δεν πικρίζει.  
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Η ευρεία χρησιμοποίηση της στην παραδοσιακή διατροφή της μεσογείου έχει οδηγήσει 

πολλούς ερευνητές στην διερεύνηση των διατροφικών και άλλων συστατικών της με 

επίδραση στον ανθρώπινο μεταβολισμό. 
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ΧΗΜΙΚΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Πίνακας 38 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Reichardia picroides 

ΑΓΑΛΑΤΣΙΔΑ Reichardia picroides    

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Petanidou et al. 

2006

Παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση δεσμεύοντας  

ελεύθερες ρίζες, εμποδίζοντας την υπεροξείδωση 

των λιπιδίων και την οξειδάση της ξανθίνης. 

Pieroni et al. 

2002

Στο νέκταρ των λουλουδιών της εχουν απομονωθεί 

τα παρακάτω αμινοξέα, αλανίνη(alanine) ,αργινίνη 

(arginine), ασπαραγίνη (asparagine), ασπαρτικό 

οξύ (aspartic acid), γλουταμίνη(glutamine),  

γλουταμινικό οξύ (glutamic acid),γλυκίνη 

(glycine), ιστιδίνη(histidine), ομοσερίνη 

(homoserine), ισολευκίνη (isoleucine), λευκίνη 

(leucine), λυσίνη (lysine), φαινυαλανίνη  

(phenylalanine), τυροσίνη (tyrosine), 

βαλίνη(valine). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Στα 100g φρέσκιας ύλης περιέχονται 108 μg 

βιταμίνης Κ, 33mg βιταμίνης C, 586μg β-

καροτένιο.                                                

Επίσης ανιχνεύτηκαν 3,82 mg K, 448mg Na, 

1,55mg Ca, 454mg Mg, 41,7 mg Fe, 3,63mg Cu, 

9,98mg Mn, 7,01mg Zn, 422 mg P. Τα επίπεδα 

των νιτρωδών δε, είναι πολύ μικρά.               

Ακόμα ανιχνεύτηκαν  31,2 mg κορεσμένα 

λιπαρά(SFA), 2,9mg μονοακόρεστα λιπαρά 

(MUFA) και 55,7mg πολυακόρεστα λιπαρά  

(PUFA).

Vardavas et al. 

2006(2)

Zeghichi et al. 

2003

Vardavas et al. 

2006(1)

MaIgez et al. 

1994 

Περιέχει φαινολικά συστατικά όπως παράγωγα 

λουτεολίνης(Lut-7-glucose,Lut-7-rhamnose, Lut-

7rutinose, Lut-7galactose-glucose) και  

απιγενίνης(Api-7 glucose), καφεϊκό οξύ(caffeic 

asid), χλωρογενικό οξύ(chlorogenic asid) και 

ισοχλωρογενικό οξύ(iso chlorogenic asid),δεν 

περιέχει κουμαρίνες.                                        

Οι  Sareedenchai, Zidorn αναφέρουν επίσης την 

παρουσία ισοτείνης(isoetin) καθώς και επιπλέον 

παραγώγων της απιγενίνης (apigenin 7-O-

neohesperidoside, apigenin 7-O-rutinoside) και 

της λουτεολίνης(contained luteolin 4'-O-glucoside,  

luteolin 7,3'-O-diglucoside).                               

Στα 100g φρέσκιας ύλης περιέχονται 1499μg 

λουτείνη.

Vardavas et al. 

2006(2)

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Sareedenchai et 

al. 2010
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Εικόνα 57 Reichardia picroides την εποχή που λαχανεύονται 

 

 

Εικόνα 58 Reichardia picroides ανθισμένη Λαμιώνι Ζήρος Απρίλιος 2009 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

  

Εικόνα 59 Η εξάπλωση του είδους Reichardia picroides κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες). (Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη).  
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Muscari comosum (Ασκορδουλάκος) 

Πίνακας 39 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Muscari comosum 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου/ Πολυετές βολβώδες φυτό με βολβό καστανό ή κοκκινωπό. Με διάμετρο 

1,5-3,5 cm Ρίζα 

Βλαστός  Ύψους 20-50 cm,  

Φύλλα  
Φύλλα 3 -5 σπανιότερα 7,με μακρύ κολεό, θυλακοειδή, μήκους , 7-40(-60) 

cm x 5-l7(-30) mm 

Ταξιανθία/Άνθη 

Η ταξιανθία είναι βότρυς χαλαρός κυλινδρικός, 40-80 x 3-6 cm, με 15 ως 

100 άοσμα άνθη. Τα ανώτερα άνθη είναι μικρότερα, 2-6{-10) mm και 

άγονα, μωβ χρώματος ενώ τα κατώτερα είναι ελαιόχρωμα, μεγαλύτερα, 

προμήκη σταμνόμορφα 6-10 x 2-4 

mm και γόνιμα. Οι μίσχοι των γόνιμων ανθέων είναι απλοί μη επιμηκυμένοι 

5-10(-16) mm, ενώ των άγονων ανερχόμενοι ή σπάνια σχεδόν οριζόντιοι 6-

26{-40) mm  

Καρπός/ Σπέρματα 

Ταξικαρπία βότρυς χαλαρός 8-40 x 2.5-4 cm. Καρπός κάψα ωοειδής, 

ελλειπτική ως σφαιρική, συμπιεσμένη στους πόλους 10-15 mm, Σπέρματα 

διαμέτρου 2-3 mm  

Περίοδος άνθησης Νωρίς τον Απρίλιο.  

Οικότοπος 

Τα φυτό αρέσκεται στον ήλιο και σε έδαφος που αποστραγγίζεται καλά. 

Εύκολα πολλαπλασιάζεται με βολβούς οι οποίοι πρέπει να φυτευτούν ως τα 

μέσα του φθινοπώρου (προφορική συνέντευξη) 
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Εικόνα 60 Muscari comosum ανθισμένο Ζήρος Απρίλιος 2009 

 

Εικόνα 61 Muscari comosum σε ακαλλιέργητο χωράφι Ζήρος Απρίλιος 2009. Η συγκομιδή του βολβού 

πραγματοποιείται πριν την εμφάνιση του ανθοφόρου στελέχους. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εδώδιμος είναι ο βολβός του, ο οποίος συλλέγεται πριν εμφανιστεί ο ανθοφόρος βλαστός 

αφού ξεθαφτεί από βάθος 15ως 20 cm. Για τον λόγο αυτό, η συλλογή των βολβών είναι 

αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα. 

Οι βολβοί αφού καθαριστούν και πλυθούν καλά, αποπικρίζονται αφού διαβραχούν αρκετές 

φορές με βραστό νερό και κατόπιν φυλάσσονται σε βάζα με ξύδι και λάδι ή σε άλμη. 

Θεωρούνται εξαιρετικός μεζές, συνοδεύουν πολύ καλά όσπρια, χρησιμοποιούνται σε σαλάτες 

και σερβίρονται σαν συνοδευτικό της ρακής. Ο ανθοφόρος βλαστός μαγειρεύεται με αυγά 

(σφουγγάτο). 

Καλλιεργημένοι βολβοί πωλούνται στην αγορά του νομού Λασιθίου και αλλού στην Κρήτη, 

οι οποίοι τις περισσότερες φορές είναι εισαγωγής (Τουρκία). Στην περιοχή καταναλώνονται 
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και βολβοί είδους του γένους Ornithogalum, οι οποίοι είναι μικρότεροι, ασπριδεροί και 

θεωρούνται νοστιμότεροι από τους βολβούς του M.comosum. 

ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πίνακας 40 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Muscari comosum 

ΑΣΚΟΡΔΟΥΛΑΚΟΣ Muscari comosum

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Pieroni et al. 

2002

Pieroni et al. 

2002

Loizzo et al. 

2010

Το εκχύλισμα από τους βολβούς φάνηκε να έχει  

ισχυρή αντιοξειδωτική δράση καθώς 

παρουσιάζουν δέσμευση των ελεύθερων ριζών 

(ανασταλτική δράση αυτών κατά 40%), 

παρεμπόδιση της υπεροξείδωσης των λιπιδίων 

στα λιποσώματα, καθώς και παρεμπόδιση της  

οξειδάσης της ξαθίνης.                        

Παρουσιάζει επίσης υπογλυκαιμική δράση 

καθώς αναχαιτίζει την δραστηριότητα 

υδρολυτικών ενζύμων των υδατανθράκων.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100 gr εδώδιμου προϊόντος περιέχονται 180 

mg λίπους, από τό οποίο, 54,4 mg είναι 

κορεσμένο, 19,5 mg μονοακόρεστο και 106,1 mg 

πολυακόρεστο. Η αναλογία επίσης ω6/ω3 

λιπαρών οξέων είναι άριστη (4,23) από 

διατροφολογική αποψη.                                 

Στα 100 gr επίσης φρέσκιας ύλης περιέχονται 

επίσης 22 μg βιταμίνης Κ και 52 mg βιταμίνης C.

Vardavas et al. 

2006(1,2)

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στους βολβούς του M.comosum  έχουν 

απομονωθεί ομο-ισοφλαβονοειδή ,(7-0-methyl-

3,9_dihydropunctatin ,8-0-demethyl-7-O-methyl-

3,9-didropunctatin), τριτερπένια και πιθανά 

υπάρχουν και κάποια αλκαλοειδή που 

συναντώνται στο γένος.  

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Adinolfi et. al. 

2006

 

 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ 

 

 

Εικόνα 62 Η εξάπλωση του είδους Muscari comosum κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες). Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη. 
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Scandix pecten – veneris (Αχάρτζικας)  

Πίνακας 41 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Scandix pecten –veneris 

Διάρκεια Βλαστικού κύκλου/

Ρίζα

Βλαστός

Φύλλα 

Ταξιανθία/Άνθη

Καρπός/ Σπέρματα

Περίοδος άνθησης Νωρίς την άνοιξη

Οικότοπος

Καρπός scabrid. Επιμήκης, ημικυλινδρικός ως 4 cm μήκος, με 

μεγάλο ράμφος (με βλεφαρίδες πεπιεσμένος στην ράχη), 

σπανίως άτριχος , 3-7,5 cm x 1-3,5 mm

Φύεται σε καλλιεργημένες και ακαλλιέργητες περιοχές. Οι 

λεγόμενοι πετραχαρτζίκοι φύονται σε πετρώδη εδάφη ,ανάμεσα 

σε σχισμές βράχων είναι πιο λείοι και περισσότερο αρωματικοί

Μονοετής πόα 

 Όρθιος ή όχι 6-35 cm με διακλαδώσεις, χνουδωτός ή όχι 

(απαλές τρίχες) 

 Επιμήκη, σύνθετα, δις και τρις πτεροσχιδή , 6-20 x l-4(-6) cm, 

ακραίος λοβός γραμμοειδής ή λογχοειδής , 0,75-8 mm.

Ταξιανθία σκιάδιο με δύο τρεις ακτίνες, και πολύ μικρά άνθη 

λευκά 5-20 mm χωρίς σέπαλα. Βράκτια 3-5 ακέραια ή ελαφρώς 

οδοντωτά στην κορυφη 5-10 x 1,5-4 mm. Ανθικός ποδίσκος 2-4 

mm. 

                                ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
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Εικόνα 63 Scandix pecten –veneris Ζήρος Απρίλιος 2009 

 

Εικόνα 64 Scandix pecten – veneris καρποί Ζήρος Απρίλιος 2009 

 

Εικόνα 65 Scandix pecten –veneris αποξηραμένο δείγμα, διακρίνονται οι ταξικαρπίες 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το χαρακτηριστικό άρωμα του φυτού το έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στους κατοίκους της 

ανατολικής Κρήτης και είναι ένα από τα κυρία χόρτα που χρησιμοποιούνται στα λαχανοπίτια 

(χορτόπιτες), καθώς και στα τσιγαρολάχανα (πιάτο με διάφορα είδη χόρτων τσιγαρισμένα με 

κρεμμύδι), το οποίο τρώγεται σαν κύριο πιάτο ή συνοδεύει άλλα κύρια πιάτα. Διατηρείται 

πολύ καλά στην κατάψυξη ωμό, χωρίς να χάνει το άρωμα του για πάνω από έξι μήνες. 

  

Εικόνα 66 Scandix pecten –veneris την περίοδο που 

λαχανεύεται Ιανουάριος 2008  

Εικόνα 67 Scandix pecten –veneris Μάιο με 

καρπούς 

 

Εικόνα 68 Scandix pecten –veneris με άνθη Απρίλιος 2009 
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ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πίνακας 42 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Scandix pecten-veneris 

ΑΧΑΡΤΖΙΚΑΣ Scandix pecten – veneris 

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Saleh et al.1983

Strzelecka et. 

al. 2005

Simopoulos 

2004  

Τριχοπούλου & 

συν.2000

Imran et. al. 

2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Τα συνολικά πολυακόρεστα λιπαρά 

καταλαμβάνουν το 31,29% εκ των οποίων τα 

16,06 είναι ω6 (λινολεικό C18:2ω6) και τα 15,23 

ω3 λιπαρά (α-λινολενικό C18:3ω3). Τα δε 

μονοακόρεστα λιπαρά είναι 12,02 % εκ των 

οποίων  τα 7,07%είναι ολεικό ( C18:1ω9)  και το 

1,28% ερουσικό (C22:1ω13). 

Στα 100g φρέσκιας ύλης περιέχονται 1,133 mg   

α-τοκοφερόλης, οι δε συνολικές φαινόλες είναι  

46.51mg.                                                         

Ο αχάρτζικας περιέχει απιγενίνη( apigenin (7glc) 

και λουτεολίνη( luteolin (7glc ),

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το εκχύλισμα από αχάρτζικα έχει παρατηρηθεί 

να παρουσιάζει παρεμποδιστική αναχαιτιστική 

δράση απέναντι σε ουσίες οι οποίες σχετίζονται 

με χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις στον 

άνθρωπο όπως είναι οι χυμοκίνες ,οι κιτοκίνες και 

αλλά μόρια (chemokines, cytokines, adhesion 

molecules).                                               

Παρουσιάζει επίσης αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα και δεσμεύει ελεύθερες ρίζες.

Στα 100g φρέσκιας ύλης περιέχονται 4,45mg K, 

662mg Na, 2,79mg Ca, 228mg Mg, 44,3mg Fe, 

1,71mg Cu, 5,67mg Mn, 2,15mg Zn, 518mg P. 

΄Εχει αναφερθεί επίσης ότι στα 100g φρέσκιας 

ύλης περιέχονται 1,8 g πρωτεΐνες και 6,9 g 

διαιτητικές ίνες.                                                

Η επί της εκατό αναλογία (%) των εδώδιμων 

υπέργειων μερών του φυτού σε διαιτητικά 

συστατικά είναι: υγρασία  81,31, πρωτεΐνη 3,82, 

διαιτητικές ίνες 3,82 συνολικοί υδατάνθρακες 7,32 

και συνολικά λιπίδια 0,63. Ανόργανα συστατικά 

3,10. Στην ίδια μελέτη προσδιορίστηκε η επί τις 

100 αναλογία των συνολικών σακχάρων (0,76%) 

εκ των οποίων σύνθετα σάκχαρα (0,64%) και 

απλά σάκχαρα (0,12%), η δε πηκτίνη (0,11%).

Τα συνολικά λιπίδια στα 100 g φρέσκιας  ύλης 

είναι 0,63 g , από τα οποία τα σαπωνοποιήσιμα 

είναι 0,43 g και τα μη σαπωνοποιήσιμα 0,20 g 

Το ποσοστό των κορεσμένων λιπαρών 

υπολογίστηκαν σε 31,83% με το παλμιτικό 

(C16:0) να είναι 24,15% και το στεαρικό(C18:0) 

5,37%. 

Τα συνολικά πολυακόρεστα λιπαρά 

Stalinska et al 

2005, 

Simopoulos2004  
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ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

 

Εικόνα 69 Η εξάπλωση του είδους Scandix pecten -veneris κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες).Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη  

 

Leontodon tuberosus (Βυζοράδικο) 

Πίνακας 43 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Leontodon tuberosus 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου/ 
Πόα πολυετής (ημικρυπτόφυτο), με ένα σύμπλεγμα μεγάλων 

ατρακτοειδών, γογγυλωδών ριζών. Ρίζα 

Βλαστός  7-30 cm απλός με τρίχες  

Φύλλα  
 Σε διάταξη ρόδακα, απλά, ακέραια ή έλοβα λοξώς πτερόλοβα 

3-16 x1-2 cm, αντωοειδή τα οποία μπορεί να φέρουν τρίχες.    

Ταξιανθία/Άνθη Άνθη κίτρινα ερμαφρόδιτα(http://flora.huji.ac.il)  

Καρπός/ Σπέρματα 

Καρπός αχαίνιο με ράμφος. Τα εξωτερικά αχαίνια 

περιβάλλονται από τα εσωτερικά φυλλάρια ενώ τα εσωτερικά 

αχαίνια έχουν κίτρινο πάππο. 

  

  

Περίοδος άνθησης 

Ανθίζει κυρίως τέλος χειμώνα αρχές άνοιξης αλλά μπορείς να 

δεις ανθισμένα φυτά σχεδόν όλο το χρόνο (ανάλογα με τις 

βροχοπτώσεις )  

  

  

Οικότοπος 
Συναντάται σε χέρσα και καλλιεργημένα εδάφη, σε όλα τα 

υψόμετρα (που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη).   
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Εικόνα 70 Leontodon tuberosus αχαίνια πριν την διασπορά Τζιρίτης Ιανουάριος 2012. 

 

Εικόνα 71 Leontodon tuberosus αχαίνια Τζιρίτης Ιανουάριος 2012 

 

Εικόνα 72 Leontodon tuberosus Τζιρίτης Ιανουάριος εποχή που λαχανεύεται. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Χαρακτηριστικές είναι οι ρίζες του, κονδυλώδεις, από τις οποίες έχει πάρει το δημώδες 

όνομα του. Είναι από τα πρώτα χόρτα που λαχανεύονται το φθινόπωρο. Η ωραία γεύση τους, 

χωρίς ίχνος πικρίσματος, τα κάνει πολύ δημοφιλή στην περιοχή της ανατολικής Κρήτης, 

καθώς επίσης και το εύκολο της εύρεσης και συλλογής τους. Μαγειρεύονται βραστά αλλά 

μπορούν να συμμετέχουν μαζί με άλλα χόρτα, σε οποιοδήποτε πιάτο με σάλτσα ντομάτα ή 

αυγολέμονο. 

 

Εικόνα 73 Leontodon tuberosus Ζήρος Απρίλιος 2009 

ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Πίνακας 44 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Leontodon tuberosus 

ΒΥΖΟΡΑΔΙΚΟ Leontodon tuberosus

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

΄Eχουν απομονωθεί σεσκιτρπένια (Sesquiterpe-

noids) σε δείγματα. Οι ενώσεις αυτές έχουν 

χρησιμοποιηθεί και σαν ταξινομικοί δείκτες.                            

Ο ίδιος ερευνητής σε συνέχεια απομόνωσε 

μεγάλο αριθμό σεσκιτερπενίων  στο γένος                                                             

Στο είδοςέχει απομονωθεί ένα νέο 

σεσκεσιτερπένιο  (1,2-dehydro-3-oxocostic acid 

απομονώθηκαν πολλά φαινολικά και λιπαρά 

οξέα. Στα 100gr φρέσκιας ύλης περιέχονται 

48,06 mg ολικών φαινολών.                                     

Zeghichi et al. 

2001

 Spitalera et al. 

2004

Simopoulos et 

al. 2004

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100gr φρέσκιας ύλης περιέχονται 0,099 mg      

α-τοκοφερόλης.                                                                      

Στα 100gr επίσης  περιέχονται 2,59mgK, 2,37mg 

Na, 1,98mgCa, 494mgMg, 37mgFe,  2,69mg Cu, 

12,4mgMn, 2,12 mgZn, 331mgP. 

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Έχει ελεγχθεί για  αντιμικροβιακή δραστηριότητα. 

Επιδεικνύει σημαντική δράση απέναντι στο  

Leishmania donovani   ενώ δεν παρουσιάζει 

κυτταροτοξική δράση στα θηλαστικά.

Fokialakis et al. 

2006

Simopoulos et 

al. 2004

Zidorn 2006

Zidorn 2008
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Εικόνα 74 Leontodon tuberosus την εποχή που λαχανεύεται Μονοκαρά Ιανουάριος 2007  

 

 

Εικόνα 75 Leontodon tuberosus οι βροχοπτώσεις και οι ήπιες θερμοκρασίες ευνοούν την εμφάνιση 

κεφαλίων ακόμα 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

Εικόνα 76 Η εξάπλωση του είδους Leontodon tuberosus κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες). Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη.  
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Cichorium spinosum (Γιαλοράδικο) 

Πίνακας 45 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Cichorium spinosum 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου/ Πολυετής θάμνος  

Ρίζα   

Βλαστός 

Πυκνά και περίπλοκα διακλαδισμένος, 2-10 cm (στις 

παρατηρήσεις μας είναι μεγαλύτερο το ύψος, φτάνει 

σε 20 ως 40 εκ ύψος ).Οι βραχείες διακλαδώσεις του 

καταλήγουν σε αγκάθια. 

  

  

  

Φύλλα  Σαρκώδη απλά, επιμήκη ή ελλειπτικά, έλοβα, 

οδοντωτά τα οποία φύονται στις μασχάλες με την 

μορφή ρόδακα. Συνήθως λεία, σπανιότερα με αραιές 

τρίχες.  

  

  

Ταξιανθία / Άνθη 

Ταξιανθία κεφάλιο, στις μασχάλες ή στα άκρα των 

διακλαδώσεων, συνήθως μονήρεις με ανθίδια μωβ- 

λιλά 5-6 ανά κεφάλι 0,75-1 cm. 

  

  

Καρπός / Σπέρματα Αχαίνια λεία αντωόσχημα ,κολοβά, παρουσιάζουν 

πάππο 8-10 φορές μικρότερο από τα αχαίνια. Τα 

εξωτερικά φυλλάρια είναι ωοειδή τα εσωτερικά 

φυλλάρια επιμήκη λογχοειδη 3-5 φορές μεγαλύτερα 

από τα εξωτερικά. 

  

  

  

Περίοδος άνθησης Ανθίζει Μάιο Ιούνιο.  

Οικότοπος 
Φύεται κυρίως κοντά σε θάλασσα αλλά δεν 

αποκλείεται να βρεθεί και σε ορεινές περιοχές μακριά 

από την θάλασσα. Ωστόσο θεωρείται ότι αυτό που 

φύεται στις παραθαλάσσιες περιοχές (εξού και το 

όνομα γιαλοράδικο) είναι το καλύτερο γευστικά και 

δεν πικρίζει ιδιαίτερα. 
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Εικόνα 77 Cichorium spinosum Πυκνά διακλαδιζόμενος αγκαθωτός θάμνος. Τα εύγευστα φύλλα του 

δικαιολογούν τον κόπο της συλλογής 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα φύλλα του με μια χαρακτηριστική υποπικρίζουσα γεύση το έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό 

σαν σαλάτα με λάδι και ξίδι. Παρασκευάζεται τουρσί, αφού μαραθεί σε ίσες ποσότητες 

κρασιού και ξυδιού και φυλάσεται στο λάδι. Μαγειρεύεται επίσης με κατσικάκι αυγολέμονο. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για το φυτό αυτό, έχει ξεκινήσει παραπάνω από μια δεκαετία, 

ιδιαίτερα σε σχέση με τα διατροφικά του συστατικά. Η περιστασιακή του καλλιέργεια από 

κατοίκους της περιοχής, έχει επεκταθεί σε συστηματική καλλιέργεια, τα τελευταία χρόνια 

στην Κρήτη αλλά και σε αλλά μέρη της Ελλάδας. Ενδιαφέρον είναι ότι η σποροπαραγωγή 

πραγματοποιείται στο εξωτερικό(Ιταλία) και ο σπόρος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για την 

έκτος Κρήτης παραγωγή  

 

Εικόνα 78 Cichorium spinosum Κάστελας Φεβρουάριος 2001 
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Εικόνα 79 Cichorium spinosum τα εδώδιμα τμήματα του φυτού 

ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Πίνακας 46 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Cichorium spinosum 

ΓΙΑΛΟΡΑΔΙΚΟ Cichorium spinosum  

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Zeghichi et al 

2003(1,2)

Από το εκχύλισμα των υπέργειων μερών του 

φυτού με μεθανόλη απομονώθηκε ένα νέο 

σεσκιτερπένιο ((4R)-3,4-dihydrolactucopicrin). 

Eπίσης έχουν απομονωθεί σεκιτερπένια του 

τύπου γκουαιανιλίδια και ευδεσμανολίδια 

(eudesmanolide tanacetin, lactucin type 

guaianolides).                                                  

Τα φλαβονοειδή που έχουν απομονωθεί είναι:  

luteolin 7-O-glucuronide, kaempferol 3-O-

glucoside, kaempferol 3-O-glucuronide, quercetin 

3-O-galactoside, quercetin 3-O-glucuronide, και 

isorhamnetin 3-O-glucuronide.                          

Στα 100 g φρέσκιας ύλης περιέχονται 13,77 mg 

γλουταθειόνης και 20,31mg ολικά φαινολικά. 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Έχει ελεγχθεί για αντιμικροβιακή δραστηριότητα. 

Επιδεικνύει σημαντική δράση απέναντι στη λισμα-

νίαση (Leishmania donovani ) και δεν παρου-

σιάζει κυταροτοξική δράση στα θηλαστικά.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100 g φρέσκιας ύλης περιέχονται 36,58mg 

ασκορβικό οξύ, 2,66mg β-καροτίνης, 9,78mg  α-

τοκοφερόλης, 156,12mg λιπαρά οξέα εκ των 

οποίων τα 44,44 mg είναι ω-3, σίδηρος περίπου 

50mg, ψεδάργυρος 10,4mg,(σε άλλη μελέτη 

αναφέρονται 3,01 mg Zn,65,1mg Fe),πρωτεΐνες 

358,6 mg. Επίσης περιέχει 2,03mgK, 1,26mgNa,  

1,4mg Ca, 279mg Mg,  1,72mg Cu, 11,3mg Mn, 

287mg P.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Fokialakis et al. 

2006

 Zidorn 2008

Melliou et al. 

2003

Zeghichi et al 

2003(1)

Sareedenchai et 

al.2010
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ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

 

Εικόνα 80 Εξάπλωση του είδους Cichorium spinosum κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες). Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη  

Urospermum picroides (Κορκολεκανίδα) 

Πίνακας 47 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Urospermum picroides 

Διάρκεια βλαστικού κύκλου/ Μονοετής πόα 

Ρίζα

Βλαστός

Φύλλα 

Ταξιανθία/Άνθη

Καρπός/ Σπέρματα

Περίοδος άνθησης

Οικότοπος

                                ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

Ταξιανθία  κεφάλιο 1-2 cm που φέρεται σε μακρύ ποδίσκο, με 

ανθίδια κίτρινα. Φυλλάρια 12-16 mm, τα οποία διογκώνονται 

κατά την καρπόδεση και φτάνουν τα 20 mm.

Ανθίζει αργά την άνοιξη ως αρχές Ιουνίου τις όψιμες χρονιές με 

αρκετές βροχοπτώσεις.

Καρπός αχαίνιο ως 15 mm με μακρύ κυρτό ραμφος10 mm 

κυλινδρικός και φολιδωτός, πάνω φουσκωμένος και αδρά 

θηλωδης κάτω. Γόνιμο μέρος  5 mm περίπου, λογχοειδές 

λεπτοφυώς ρικνό (ζαρωμένο). Πάππος φυλλοβόλος λευκός.

Η υγρασία την ευνοεί, δεν ανταγωνίζεται εύκολα άλλα φυτά 

όπως ο ζοχός και η αγαλατσίδα. Συνήθως συναντάται στις 

άκρες καλλιεργημένων και ακαλλιέργητων χωραφιών σε πιο 

σκιερά μέρη στις παρειές από τις πεζούλες.(καλλιεργητικές 

αναβαθμίδες)

10-30 cm.(παρατηρήσαμε και υψηλότερους βλαστούς ) όρθιος 

με διακλαδώσεις και με αδρές τρίχες οι οποίες σε προχωρημένο 

βλαστικό στάδιο σχεδόν νήσουν.

 2-10 x 1-3 cm, απλά χνουδωτά, τα κατώτερα αντωοειδή, 

λυροειδή, πτερόλοβα ή και οδοντωτά. Τα ανώτερα είναι πιο 

επιμήκη, λογχοειδή περίβλαστα (ομοιάζουν με του ζοχού) και 

έχουν οξύληκτα ωτία.
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Εικόνα 81 Urospermum picroides αποξηραμένα δείγματα κοντά στην ωρίμανση σπερμάτων 

 

Εικόνα 82 Urospermum picroides κλειστός κάλυκας λίγο πριν την άνθιση άνοιξη 2011 

 

Εικόνα 83 Urospermum picroides Αχαίνια 23-6-2011 
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Εικόνα 84 Urospermum picroides σε άνθιση και δίπλα με ώριμα αχαίνια λίγο πριν την διασπορά Μάιος 

Ιούνιος 2011 

 

    

Εικόνα 85 Urospermum picroides Ζήρος Απρίλιος 2009 

 

    

Εικόνα 86 Urospermum picroides 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Λαχανεύεται φθινόπωρο - χειμώνα. Καταναλώνονται οι νεαροί βλαστοί και τα πρώτα φύλλα 

(ρόδακας).Τρώγεται κυρίως βραστό με λάδι και λεμόνι. Δεν πικρίζει καθόλου. Μπορεί να 

συνδυαστεί με άλλα χόρτα για την δημιουργία πιάτων με κρέας ψάρι ,αυγά. 

 

Εικόνα 87 Urospermum picroides στο βλαστικό στάδιο που λαχανεύεται Τζιρίτης 2012 

 

Εικόνα 88 Urospermum picroides Ζήρος Απρίλιος 2009 

 

Εικόνα 89 Urospermum picroides στο βλαστικό στάδιο που συνήθως λαχανεύεται Αγριλός Δεκέμβριος 

2006.  
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ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πίνακας 48 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Urospermum picroides 

ΚΟΡΚΟΛΕΚΑΝΙΔΑ Urospermum picroides 

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 Zeghichi et al. 

2003

Aly et al. 2008

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100 φρέσκιας ύλης περιέχονται 4,214mg K, 

1,07mg Na, 1,85mg Ca, 310mg Mg, 23,4mg Fe, 

2,94mg Cu, 8,49mg Mn, 6,60mg Zn, 801mg P, 

0,48 α-τοκοφερόλη.

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Strzelecka et al. 

2005

Stalinska et al. 

2005

Zidorn 2006 

Zidorn 2008

Giner et al. 1993

Το εκχύλισμα της σε αιθανόλη βρέθηκε να 

περιέχει 246 mg πολυφαινόλες ανά g

εκχυλίσματος.  Ο Christian Zidorn αναφέρει 

επίσης τις σεσκιτερπενικές λακτόνες που 

παρουσιάζονται στην κορκολεκανίδα και 

αποτελούν μάλιστα χημειοσυστηματικούς δείκτες, 

Χαρακτηριστικές ουσίες για το είδος είναι επίσης 

και τα μελαμπολίδια (melampolides).

Τα παρακάτω φλαβονοειδή έχουν απομονωθεί 

από την κορκολεκανίδα 

Luteolin, Kaempferol-3- O-galactoside, (2-6mg 

ανά 100g φυτικής ύλης) 

Luteolin-7- O-glucoside, Quercetin-3- O-

glucoside, Quercetin-3- O-gatactoside, 

Chlorogenic acid (Περισσότερο από 6mg ανά 

100g φυτικής ύλης)

Luteolin-4'- O-glucoside,Gallic acid, 

Protocatechuic acid, Caffeic acid, Isochlorogenic 

acid, Dicaffeoylquinic acid, Isoferulic acid , 

Ferulic acid ( Λιγότερο από 2 mg ανά 100g 

φυτικής ύλης) 

Επίσης έχουν απομονωθεί ενδοφυτικοί μύκητες 

στο φυτό οι οποίοι παράγουν δευτερογενείς 

μεταβολίτες με βιολογικές δράσεις,

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το εκχύλισμα του φυτού παρουσίασε 

αντιφλεγμονώδη δράση καθώς μπορεί να 

παρεμποδίσει δράση παραγόντων που οδηγούν 

σε φλεγμονώδεις καταστάσεις.  

ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

Εικόνα 90 Η εξάπλωση του είδους Urospermum picroides κατά Turland et.al.(1993)(μαύρες κουκίδες). Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη  



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 316 από 384 

Prasium majus (Λαγούτο)  

Πίνακας 49 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους Prasium majus 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια Βλαστικού κύκλου/ 
Πολυετής θάμνος, πολύκλαδος, με ύψος 30-60(-100) cm σπάνια 

ποώδης.  Ρίζα 

Βλαστός Βλαστοί λείοι, σπανιότερα τριχωτοί.  

Φύλλα 

Φύλλα με βαθύ πράσινο χρώμα άμισχα, απλά ωοειδή ή λογχοειδή, 

στην βάση κολοβά (ανώτερα) ή καρδιόσχημα (κατώτερα), με 

έντονη νεύρωση, στιλπνά, αρωματικά. 15-45 x 7-30 cm και μίσχος 

6-18 mm. Υπάρχουν θάμνοι με χνουδωτά φύλλα. (έντονη 

φαινοτυπική διαφοροποίηση). Βράκτια 5-9 mm. 

Ταξιανθία/Άνθη 

 

 Κάλυκας 12-16(-19) mm, στιλπνός, αραιά αδενώδης ή με αραιές 

τρίχες.Λοβοί ωοειδείς ή λογχοειδείς με αθέρα. Άνθη λευκά ή 

λευκορόδινα, στις μασχάλες των φύλλων ανά δύο. 

Καρπός/ Σπέρματα Καρποί δρύπες, μελανού χρώματος, συμφυείς στην βάση. 

Περίοδος άνθησης Ανθίζει στα μέσα της άνοιξης  

Οικότοπος Συναντάται σε σκιερά μέρη, στους τράφους στα λιόφυτα.  

 

  

Εικόνα 91 Prasium majus σε άνθιση Τζιρίτης Φεβρουάριος 2012 (αριστερά) - Prasium majus σε άνθιση 

Ζήρος Μάιος 2009 (δεξιά) 
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Εικόνα 92 Πολυετής θάμνος Prasium majus αναρριχάται και περιπλέκεται σχηματίζοντας φράκτη δίπλα 

σε Bryonia cretica Τζιρίτης Μάιος 2011 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Καταναλώνονται τα φύλλα του από νωρίς το Φθινόπωρο μέχρι αργά την άνοιξη και αρχές 

καλοκαιριού ακόμα.. Όταν προχωρήσει η βλαστική περίοδος, πρέπει να καθαρίζονται 

προσεκτικά από τους ξυλοποιημένους βλαστούς για να καταναλωθούν. Πολλές φορές είναι 

καλό να απομακρύνεται και ο μίσχος αν είναι πολύ μεστωμένος.  

Αποτελεί βασικό συστατικό των τσιγαριστών χόρτων. Δίνει το χαρακτηριστικό άρωμα και 

γεύση στα λαχανοπίτια που παρασκευάζονται στα νοικοκυριά της Σητείας. Τα φύλλα όταν 

καταψυχτούν φρέσκα διατηρούν το άρωμα και την γεύση τους τουλάχιστον έξι μήνες. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε πιάτα με ρύζι και θαλασσινά. Η ιδιάζουσα γεύση και το 

άρωμα του, μπορούν να το κάνουν χρήσιμο σε μια κουζίνα δημιουργική με υψηλές 

προδιαγραφές. 

  

Εικόνα 93 Prasium majus καταναλώνονται τα 

φύλλα και οι τρυφεροί βλαστοί πριν 

ξυλοποιηθούν Μονοκαρά Ιανουάριος 2006 

Εικόνα 94 Prasium majus κατά την περίοδο της άνθισης 

Τζιρίτης άνοιξη 2013 
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ΧΗΜΙΚΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πίνακας 50 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Prasium majus 

ΛΑΓΟΥΤΟ Prasium majus  

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 Zeghichi et al. 

2003

 Vardavas et al. 

2006(1)   

 Zeghichi et al. 

2003,  Vardavas 

et al. 2006(2)        

Basta et al. 

2007  Bouazizi 

et al. 2002  

Boukamcha et 

al. 2003

 Vardavas et al. 

2006(2)   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100 g φρέσκιας φυτικής ύλης περιέχονται 

1,63mg K, 144mg Na, 1,72mg Ca, 148mg Mg 

9,98mg Fe, 0,49mg Cu, 2,39mg Mn, 1,25mg Zn, 

378mg P, 1,287mg α- τοκοφερόλη.                             

Επίσης περιέχονται 329mg λίπους από τα οποία 

155,8mg είναι μονοακόρεστα, 51,4mg πολυ-

ακόρεστα και 122,2mg κορεσμένα.             

Επίσης 373μg βιταμίνης Κ1, 70mg βιταμίνης C, 

και 2168 μg β-καροτίνης. 

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στα 100 g φρέσκιας φυτικής ύλης περιέχονται  

78,72mg συνολικές φαινόλες και  4128 μg 

λουτείνης.                                               

Επίσης έχουν απομονωθεί πολλά τερπενοειδή 

από τα αιθέρια έλαια του υπέργειου τμήματος 

του φυτού,φαινολικά παράγωγα και ένας                                                                         

φουρανικός εστέρας (hiziprafuran).

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

Εικόνα 95 Η εξάπλωση του είδους Prasium majus κατά Turland et.al.(1993) (μαύρες κουκίδες ). Οι 

κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην παρούσα μελέτη. 

 

Εικόνα 96 Prasium majus Ζήρος Μάιος 2009 
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Centaurea raphanina ssp. raphanina (Πετρόκαρα) 

Πίνακας 51 Βοτανικοί χαρακτήρες και οικότοπος του είδους centaurea raphanina ssp. raphanina 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ-ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

Διάρκεια Βλαστικού κύκλου 

/ Ρίζα 

Πολυετής πόα. Η ρίζα είναι κονδυλώδης, ισχυρή. 

  

Βλαστός Συνήθως χωρίς βλαστό ή σπανιότερα με βλαστό έως 5(-15) cm.  

Φύλλα  

 

Τα φύλλα με μορφή ρόδακα βρίσκονται όλα στην βάση .Συνήθως 

λυροειδή, με λοβούς ακέραιους.Ακραίος λοβός ωοειδής έως 

λογχοειδής.  

Ταξιανθία/Άνθη 

Άνθη σε σχεδόν σφαιρικά έως ωοειδή κεφάλια διαστάσεων 1,7-3 x 

1-2,5 cm. Βράκτια κεφαλίου πλάτους 0,5-0,7 cm, εξαρτήματα 

αχυρόχρωμα, συνήθως στενά ημισεληνοειδή, με κορυφαία άκανθα 

μήκους 0,1-0,8 cm και μικρές βλεφαρίδες.΄Ανθη ρόδινα, τα 

περιφερειακά μικρότερα από τα κεντρικά, μήκους 2,5-3,5 cm, 

συνήθως με 3-4 λοβούς, σπανιότερα με 2 ή 5.  

Καρπός/ Σπέρματα 

 

Aχαίνια 0,4-0,7 cm, με εξωτερικές τρίχες πάππου 0,5-0,8 cm και 

εσωτερικές 0,15-0,3 cm. Περιφερειακά αχαίνια με πάππο έως 0,2 

cm. 

Περίοδος άνθησης Ανθίζει μετά τον Απρίλιο.  

Οικότοπος 

 

Είναι από τα φυτά που δεν συναντώνται εύκολα ,κυρίως 

εμφανίζονται σε μεγάλα υψόμετρα (400-600). Συναντάται σε 

πετρώδη εδάφη, σκιερά Με επαρκή υγρασία τα φύλλα είναι 

πλουσιότερα, παχύτερα και λιγότερο έλοβα.  

 

Εικόνα 97 Centaurea raphanina ssp. raphanina ανθισμένη 
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ισχυρή κονδυλώδης ρίζα πρέπει να αφήνεται ανέπαφη, όταν το φυτό λαχανεύεται, με 

σκοπό να βλαστήσει εκ νέου. Λαχανεύεται τέλος φθινοπώρου και τον χειμώνα. 

Καταναλώνεται σαν σαλάτα ωμή, τα πολύ νεαρά φύλλα, βραστή με λάδι και λεμόνι αλλά 

μπορεί να συμμετέχει σε διάφορα πιάτα με κρέας (φρικασέ) και ψάρι. Έχει εξαιρετική 

πλούσια γεύση χωρίς καθόλου να πικρίζει.  

 

Εικόνα 98 Centaurea raphanina ssp. raphanina στο βλαστικό στάδιο που λαχανεύεται 

 

 

Εικόνα 99 Centaurea raphanina ssp. raphanina στο βλαστικό στάδιο όπου λαχανεύεται Αγριλός 

Δεκέμβριος 2006 
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ΧΗΜΙΚΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πίνακας 52 Χημικά συστατικά και βιολογικές δράσεις του είδους Centaurea raphanina ssp. Raphanina 

ΠΕΤΡΟΚΑΡΑ Centaurea raphanina ssp. raphanina

ΕΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

 Zeghichi et al, 

2003

 Zeghichi et al, 

2003

Στο είδος Centaurea idaea  στα 100 g φυτικής 

ύλης έχουν ανιχνευτεί συνολικές φαινόλες 

61,55mg.                                                   

Δευτερογενείς μεταβολίτες που έχουν 

απομονωθεί από τα είδη της Centaurea  είναι 

φλαβονοειδή (flavonoids, flavonoid sulfate), 

νορισοπερνοειδή (norisopernoides), 

ιλεμανολίδες(elemanolides), ιλεμάνες(elemanes), 

γκερμακρενολίδες (germacrenolides), 

ευδεσμανολίδες (eudesmanolides), 

σεσκιτερπενοειδείς λακτόνες (sesquiterpene 

lactones) και ινδολοαλκαλοειδή (Indole 

alkaloids).                                                                              

Στη C. raphanina  υποείδος mixta (εδώδιμο και 

αυτό στην Ελλάδα), το οποίο έχει μελετηθεί 

διεξοδικά για τα μη πτητικά συστατικά του, έχουν 

απομονωθεί από τα υπέργεια εδώδιμα μέρη του 

φυτού επτά φλαβονοειδή (apigenin, apigenin 7-D-

glucoside, apigenin 4-D-glucoside,eriodictyol, 

eriodictyol 7-D-glucoside, kaempferol 3-

Dglucoside,7, 4-dimethoxykaempferol )και μια 

λιγνάνη (matairesinol), η οποία παρουσιάζει 

πολλές βιολογικές δράσεις. Επίσης έχει 

απομονωθεί μια σισκετερπενοειδή λακτόνη  

(cnicin) η οποία έχει ισχυρή αντιμυκητιακή δράση 

Asadipour et al. 

2005

Panagouleas et 

al. 2003

Karamenderes  

et al. 2003 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

(απαραίτητα για την 

διατροφή του ανθρώπου)

Στην Centaurea idaea  στα 100 g φυτικής ύλης 

έχουν ανιχνευτεί 0,1mg α-τοκοφερόλη, 2,86mg K, 

1,6mg Na, 1,75mg Ca, 347mg Mg, 103mg Fe, 

2,54mg Cu, 11,8mg Mn, 3,84mg Zn, 667mg P. 

ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ- 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ 

(σημαντικά για την 

διατροφή του ανθρώπου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το εκχύλισμα  από το σύνολο των φυτικών μερών 

της Centaurea raphanina ssp.raphanina ) έχει 

ελεγχθεί για αντιμικροβιακή δραστηριότητα. 

Επιδεικνύει σημαντική δράση απέναντι στο  

Leishmania donovani  ενώ δεν παρουσιάζει 

κυταροτοξική δράση στα θηλαστικά.

Fokialakis et al. 

2009

Έχουν μελετηθεί επίσης τα πτητικά συστατικά 

των υπέργειων εδώδιμων μερών του υποείδους 

mixta (το πιο συγγενικό στο υποείδος Centaurea 

raphanina ssp. Raphanina ). Έτσι έχει αναφερθεί 

ότι το αιθέριο έλαιο που προέρχεται από το  

mixta είναι παχύρευστο με φωτεινό κίτρινο 

χρώμα, χωρίς χαρακτηριστική μυρωδιά, με 

οπτικές ιδιότητες. Από το αιθέριο έλαιο 

απομονώθηκαν 86 συστατικά εκ των οποίων τα 

σεσκιτερπένια καταλάμβαναν το μεγαλύτερο 

ποσοστό. Εμφανίστηκαν αρκετοί 

υδρογονάνθρακες που άνηκαν στις ομόλογες 

σειρές των αλκανίων, αλκενίων. Επίσης αλδεΰδες, 

διάφορα λιπαρά οξέα και μεθυλεστέρες λιπαρών 

οξέων και  τερπενοειδή. Οι σεσκιτερπενοειδείς 

υδατάνθρακες αποτελούν το 18.61% των 

συστατικών του αιθέριου ελαίου. Ανιχνεύτηκαν 

επίσης διτερπενοειδή (diterpenoids), 

μονοτερπενοειδή (monoterpenes) και ένα 

ισοπρένιο (10-demethylsqualene). Ανάμεσα στα 

σεσκιτερπενοειδή στο υποείδος επικρατούν  το 

καρυοφυλλένιο(caryophyllene), το επι-δικυκλο-

σεσκιφυλλαντρίνιο (epibicyclosesquiphellandrene) 

και το οξείδιο του καρυοφυλλενίου (caryophyllene 

oxide).

Lazari et al. 

1999 
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Εικόνα 100 Centaurea raphanina ssp. raphanina λίγο πριν την άνθιση 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ  

 

Εικόνα 101 Η εξάπλωση του είδους Centaurea raphanina ssp. raphanina κατά Turland et.al.(1993)(μαύρες 

κουκίδες ). Οι κόκκινες κουκίδες σημειώνουν τις περιοχές όπου εντοπίστηκαν φυτά του είδους στην 

παρούσα μελέτη. 

3.5.3.2 Αρωματικά 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 53) εμφανίζονται τα πιο δημοφιλή και συνηθισμένα 

αρωματικά φυτά της Κρήτης τα οποία χρησιμοποιούνται σαν αρτύματα και αφεψήματα. Στην 

περιοχή της Σητείας έχει ξεκινήσει η καλλιέργεια κάποιων από αυτά από ομάδες παραγωγών. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράγωγοι καλό είναι να προμηθεύονται 

πολ/στικό υλικό από τράπεζες γενετικού υλικού έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν τα είδη που 

είναι αυτοφυή στην περιοχή κάτι που μπορεί να αυξήσει την πρόσοδο. 
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Πίνακας 53 Δημώδη και επιστημονικά ονόματα των κυριότερων αρωματικών φυτών της Κρήτης 

ΔΗΜΩΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

Ρίγανη Origanum vulgare, O. onites 

Θρούμπι Satureja thymbra 

Φασκομηλιά Salvia pomifera, S. fruticosa 

΄Ερωντας O. dictamus 

Καλάνθρωπος Marrubium sp 

Γοργογιάννης Salvia verbena 

Θυμάρι Coridothymus capitatus 

Aντωναϊδα Teucrium sp 

Μαλοτίρα Syderitis syriaca 

Αβάσαρμος Mentha sp 

Αρισμαρί Rosmarinus officinalis  

3.5.3.3 Φαρμακευτικά 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 54) εμφανίζονται φαρμακευτικά φυτά τα οποία σύμφωνα με 

την λαϊκή ιατρική έχουν σημαντικές φαρμακευτικές ιδιότητες (Φραγκάκη 1969). 

Ωστόσο όλα τα παρακάτω είδη αναφέρονται στα αρχαία ελληνικά ιατρικά κείμενα και πολλά 

από αυτά χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη φαρμακολογία (Σουσουλές 1988,1992, Χήνου 

2002). 

Στις μέρες μας η εναλλακτική ιατρική , η ομοιοπαθητική, καθώς και η αρωματοποιία και 

κοσμετολογία χρησιμοποιεί πολλά από τα φυτά αυτά και η ζήτηση τους είναι σημαντική 

Ήδη στην γειτονική Τουρκιά καλλιεργείται ο Αλάδανος. 

Η ερευνα αγοράς μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια ποια είδη από τα παρακάτω θα 

μπορούσε να είναι άμεσα προσοδοφόρα.  

Τα φαρμακευτικά είδη όπως και τα αρωματικά είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις 

κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες της ανατολικής Κρήτης και βεβαίως είναι 

αυτοφυή. 
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Πίνακας 54 Δημώδη και επιστημονικά ονόματα φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης 

ΔΗΜΩΔΕΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

Αλάδανος Cistus creticus 

Μαγιασιλόχορτο Glaucium flavum 

Πικραγγουριά Ecballium elaterium 

Τσαπόνι Acantholimon sp 

Κιτροβάλσαμος Melissa officinalis 

Αγούδουρας Hypericum sp 

Καραμπάχι lavandula stoechas 

Αψιθιά, αμπισθιά Artemisia sp  

Ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους αγρότες που θα 

ήθελαν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών αλλά και 

εδώδιμων φυτών, είναι η θεώρηση της δραστηριότητας τους σαν επιχειρηματική 

δραστηριότητα η οποία εκτός από το καλλιεργητικό στάδιο περιλαμβάνει και τα στάδια 

επεξεργασίας και μεταποίησης ώστε να αυξάνεται η αξία των προϊόντων τους. 

Συνεργασία αγροτών με γεωπόνους και χημικούς αλλά και με ειδικευμένους στην 

πληροφορική και την οικονομία μπορεί να δώσει επιχειρηματικά σχήματα τα οποία μπορούν 

να σταθούν στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης. 

Εγχειρήματα παρόμοια έχουν υπάρξει στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια (ΕΑΣ Βόλου(επεξεργασία και συσκευασία αρωματικών), CRETAN GAIA).  

3.5.4 Γεωργικές – Καλλιεργητικές τεχνικές 

Για να μπει ένα φυτό σε καλλιέργεια θα πρέπει να υπάρξουν πρωτόκολλα καλλιέργειας τα 

οποία θα έχουν αναπτυχτεί χρησιμοποιώντας επιστημονικές μελέτες, πειραματικές 

καλλιέργειες και σχεδιασμούς που αποσκοπούν στην αειφορία και στην διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

Ωστόσο η πράξη, κυρίως εξαιτίας της ανάγκης, προσπέρασε αυτό το τόσο σημαντικό στάδιο 

και για κάποια είδη που έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια πρώτα ξεκίνησε η 

καλλιέργεια τους, και μετά πλαισιώθηκαν από επιστημονικές καλλιεργητικές τεχνικές 

(κάθετη υδροπονία καλλιέργεια σταμναγκαθιού). 
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Επίσης η καλλιέργεια τους έδωσε στοιχεία για εδαφοκλιματικές απαιτήσεις όπως ότι ο ζοχός 

αξιοποιεί τα βαριά και κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη, ενώ η αγαλατσίδα και η κάπαρη 

προσαρμόζονται σε εδάφη με υψηλό ποσοστό ασβεστίου και το γιαλοράδικο και η αλμύρα 

αντέχουν στη μεγάλη αλατότητα τόσο του εδάφους όσο και του νερού (Ακουμιανάκης 2010).  

Παρακάτω παρουσιάζονται σύντομα κάποια παραδείγματα καλλιέργειας γιαλοράδικου-

σταμναγκαθιού στην Κρήτη: 

Α) Εκτατική καλλιέργεια σταμναγκαθιού στην Γραμβούσα των αφων Ντετάκη. 

 

 

Εικόνα 102 Η χύδην σπορά προκαλεί πυκνώματα και αραιώματα στις γραμμές φύτευσης 

 

Η χρήση σπόρου απευθείας επί του εδάφους είναι δυνατό να οδηγήσει σε κενά στις σειρές 

καλλιέργειας. Το τακτικό πότισμα οδηγεί στην καθυστέρηση της άνθισης και της δημιουργίας 

αγκαθιών. Τα αγκάθια δημιουργούνται από μη γονιμοποιημένα άνθη. 

Στα αγκάθια και στο κεντρικό δίσκο του βλαστού διαφοροποιούνται οφθαλμοί που δίνουν 

νέους φυλλοφόρους βλαστούς στην επόμενη βλαστική περίοδο. 
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Στην φύση το σταμναγκάθι σε συνθήκες ξηρασίας μπαίνει νωρίς στην άνθιση και δημιουργεί 

αγκάθια την ίδια χρονιά . Σε τοποθεσίες που η συλλογή του δεν είναι συχνή το σταμναγκάθι 

έχει την εμφάνιση θάμνου που μπορεί να φτάνει και παραπάνω από μισό μετρό σε ύψος. 

 

Β) Εκτατική και εντατική καλλιέργεια σταμναγκαθιού CRETAN GAIA 

Η μονάδα βρίσκεται στις Μοίρες του Ηρακλείου και είναι μια από τις μεγαλύτερες. 

Χρησιμοποιεί σπορόφυτα και εδαφοκάλυψη με γαιοΰφασμα σε όλη την έκταση.  

 

Εικόνα 103 Η εδαφοκάλυψη λύνει αποτελεσματικά το πρόβλημα των ζιζανίων 

 

 

Εικόνα 104 Εκτατική καλλιέργεια σταμναγκαθιού στις Μοίρες Ηρακλείου 
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Πρόσφατα επέκτεινε την καλλιέργεια και τους καλοκαιρινούς μήνες σε θερμοκήπια 

ρυθμιζόμενων συνθηκών, αλλά και σε υπόστρωμα κάθετης υδροπονικής καλλιέργειας. 

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η πιστοποίηση που έλαβε πρόσφατα, με βάση το 

πρωτόκολλο GLOBALG.A.P., κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα για την εγγραφή του 

σταμναγκαθιού στους καταλόγους των καλλιεργούμενων φυτών της ευρωπαϊκής ένωσης.  

 

 

Εικόνα 105 Κάθετη υδροπονική καλλιέργεια στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CRETAN GAIA 

3.5.5 Νομοθεσία 

Οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια στον τομέα της 

γεωργίας και των τροφίμων περιλαμβάνουν δυο σημαντικούς άξονες.  

Ο πρώτος είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων τροφίμων σε όλη την αλυσίδα 

παραγωγής από το χωράφι ως το πιάτο του καταναλωτή και ο δεύτερος η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας.  

Βάση αυτών των δυο αξόνων έχουν προωθηθεί οδηγίες, εθνικές νομοθεσίες που 

εναρμονίζονται σε αυτές καθώς και κανονισμοί με άμεση ισχύ. 

Στο παρόν θα επιχειρηθεί μια σύνοψη των βασικών στοιχείων των παραπάνω νομοθετημάτων 

που επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις δράσεις που προτείνονται στην παρούσα μελέτη. 
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1. ΟΔΗΓΙΑ 92/43/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

H παρούσα οδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, 

μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας 

στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η συνθήκη.  

Η οδηγία καθοδηγεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετήματα τα οποία θα μπορέσουν να 

προστατέψουν περιοχές με μεγάλη βιοποικιλότητα ώστε να αποτελούν γενετικές δεξαμενές 

αλλά και να προστατευτούν απειλούμενα και κινδυνεύοντα είδη. 

Στα παραρτήματα IV, V αναφέρονται τα είδη που χρήζουν προστασίας. 

Στο IV αναφέρονται τα είδη για τα οποία απαγορεύεται η εκ προθέσεως αποκομιδή καθώς 

και η συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγμάτων στην περιοχή φυσικής κατανομής 

τους και βέβαια η ανταλλαγή ή πώληση τους ( Άρθρο 13).  

Στο παράρτημα V αναφέρονται τα είδη για τα οποία θα μπορούσε να υπάρξει συλλογή και 

εκμετάλλευση τους κάτω από κάποιες συνθήκες. Η εκμετάλλευση αυτή πρέπει να 

πραγματοποιείται με τρόπο που να μην αντιβαίνει τη διατήρησή τους σε ικανοποιητική 

κατάσταση διατήρησης. (Άρθρο 14). 

Κανένα από τα φυτά που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη δεν βρίσκεται στους 

καταλόγους των παραρτημάτων Ι V και V της οδηγίας.  

 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 000/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Απριλίου 

2004 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη διατήρηση, τον 

χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94 

Ο κανονισμός λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενετική ποικιλότητα παίζει βασικότατο ρόλο στην 

γεωργία και την αειφόρο ανάπτυξη της ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις του 

επισιτισμού δεσμεύει την ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη, να αναπτύξουν δράσεις για 

την διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων δίνοντας προτεραιότητα στα είδη τα 

οποία είναι ή αναμένεται ευλόγως ότι θα είναι, σημαντικά για τη γεωργία, την κηπευτική ή τη 

δασοκομία στην Κοινότητα. 

Προτείνεται η χρησιμοποίηση γενετικών πόρων για τους ακόλουθους σκοπούς: 

α) διαφοροποίηση της παραγωγής στη γεωργία· 
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β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων· 

γ) αειφόρος διαχείριση και χρησιμοποίηση των φυσικών και γεωργικών πόρων· 

δ) βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και του τοπίου· 

ε) προσδιορισμός των προϊόντων που επιτρέπουν νέες χρήσεις και δημιουργούν νέες 

αγορές. 

Υπάρχει δε προτροπή να συνεκτιμηθούν οι παραδοσιακές γνώσεις των αγροτών για την 

χρήση τους, τις καλλιεργητικές μεθόδους, την μεταποίηση των διαφόρων ειδών και ποικιλιών 

με δυνητική οικονομική αξία. 

 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1947/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2005 

για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά και καταργήσεως των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72 

Με τον κανονισμό αυτό θεσμοθετείται η επιτροπή η οποία θα ασχολείται με το θέμα των 

σπόρων για σπορά στην ΕΕ και κωδικοποιούνται τα είδη για τα οποία θα ισχύει ο 

κανονισμός. Αναφέρονται εξαιρέσεις όπως πχ στην περίπτωση της Φιλανδίας επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις εξαιτίας κλίματος. 

Επίσης αναφέρονται οι προϋποθέσεις για εισαγωγή σπόρων από τρίτες χώρες.  

Ο παραπάνω κανονισμός πλαισιώθηκε με αρκετές οδηγίες όπως οι: 

 

4. ΟΔΗΓΙΑ 2008/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 

για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων 

αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και 

περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση καθώς και για τη 

διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και 

ποικιλιών και  

 

5. ΟΔΗΓΙΑ 2009/145/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 

σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων 

αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε 

συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και απειλούνται με γενετική διάβρωση και 

ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή 
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αλλά αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία 

σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών οι οποίες κατευθύνουν τα 

κράτη μέλη στην συμπλήρωση των εθνικών τους καταλόγων με ντόπιες ποικιλίες ώστε να 

χαρακτηριστούν διατηρητέες και να επιτραπεί η παραγωγή και η εμπόρια σπόρων τους κατά 

παρέκκλιση και όχι με τους όρους των εμπορεύσιμων ποικιλιών πολλές από τις οποίες 

βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας δημιουργού. 

Στις εν λόγω οδηγίες δεν υπάρχει σαφής διατύπωση για νέα είδη που μπορούν να εισαχθούν 

στην καλλιέργεια.  

Η ευρωπαϊκή επιτροπή για το φυλογενετικό υλικό έχει προτείνει να υπάρξει νέα νομοθεσία 

σχετικά με τους σπόρους και το εν γένει πολλαπλασιαστικό υλικό  

Ο νέος κανονισμός αναμένεται μέχρι το 2016 και θα έχει τους παρακάτω στόχους:  

-να αντικατασταθούν οι 12 οδηγίες που υπάρχουν από το 1960 και εντεύθεν σε ένα ενιαίο 

κανονισμό που θεωρητικά θα απλουστεύσει την νομοθεσία.  

-Να καταστήσει τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό 

περισσότερο υπεύθυνες αλλά να τους χορηγήσει και περισσότερη ευελιξία. 

-Να ενισχύσει την βιοποικιλότητα αλλά και τις ευκαιρίες για ειδικευμένες αγορές μέσω 

λιγότερο αυστηρών και περισσότερο απλουστευμένων απαιτήσεων για τις παλιές ποικιλίες 

και για το ετερογενή φυτικό υλικό ωθώντας μικρούς παραγωγούς προς την κατεύθυνση αυτή. 

Να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες που υποστηρίζουν την καινοτομία 

Γενικά, η πρόταση της επιτροπής για την νέα νομοθεσία που θα καλύπτει την παραγωγή 

πολ/στικού υλικού, μοιάζει να βελτιώνει το καθεστώς που σχετίζεται με τις διατηρητέες 

ποικιλίες προς όφελος των μικρομεσαίων αγροτών και των αντίστοιχων επιχειρήσεων 

παραγωγής πολ/στικού υλικού. 

Επίσης για πρώτη φορά γίνεται λόγος για άγρια είδη και ετερογενές πολ/στικό υλικό. 

3.5.6 Συμπεράσματα 

Ο πλούτος της πληροφορίας αλλά και των γενετικών πόρων στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος. Καταρχήν πρέπει να διαφυλαχτεί και κατά δεύτερο να αξιοποιηθεί ώστε να 

αποφέρει πρόσοδο στους κατοίκους και ανάπτυξη στην περιοχή. 
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Στην τελευταία δεκαετία είδαμε χειροπιαστά αποτελέσματα της χρήσης επιστημονικών και 

εθνοβοτανολογικών δεδομένων. Θα λέγαμε με σιγουριά ότι αυτό που έγινε με το 

σταμναγκάθι αποτελεί το 1% των πράξεων που μπορούν να λάβουν χώρα στην Κρήτη και 

ειδικότερα στην περιοχή της ανατολικής Κρήτης.  

Τα βασικά βήματα από επιστημονική πλευρά έχουν πραγματοποιηθεί.  

Τα επιχειρηματικά βήματα θα πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό ο όποιος θα περιλαμβάνει και 

την παραγωγική διαδικασία και μεταποίηση και διάθεση προϊόντων.  

Σε αρχικά στάδια και ειδικά όταν αποτελούν συμπληρωματικές καλλιέργειες και πηγές 

εσόδων για τον παραγωγό πιθανά δεν αποφασίζεται από τον ενδιαφερόμενο η σχεδίαση της 

επένδυσης καθώς τις περισσότερες φορές ειδικά για τα αυτοφυή, τα κόστη παραγωγής είναι 

πολύ μικρά. Ωστόσο παρόλο που μια τέτοια κίνηση θα φέρει κάποια οικονομικά οφέλη δεν 

αποτελεί ορθή επιχειρηματική πρακτική. 

Οι συμπράξεις παραγωγών με ειδικούς πχ στην γεωπονία, χημεία πληροφορική, οικονομία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστούν ελπιδοφόρες και να οδηγήσουν σε προσοδοφόρα 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Να τονιστεί επίσης ότι τα αυτοφυή αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αειφορικής 

διαχείρισης αγρών και καλλιεργειών (ελαιοκομία), δεδομένου ότι μπορεί να 

χρησιμοποιούνται σαν φυτά εδαφοκάλυψης με στόχο την προστασία του εδάφους από 

διάβρωση, κομμένα αφημένα στο έδαφος εξασφαλίζουν οικονομία στην χρήση νερού τους 

καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αμειψισποράς, ή μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος της αντιμετώπισης ανεπιθύμητων ζιζανίων σε ένα αγρό ως φυτά 

ανθεκτικά και συνεπώς ανταγωνιστικά τους.  

Το νομοθετικό πλαίσιο την παρούσα στιγμή δεν καλύπτει την παραγωγή και την εμπόρια 

τους αλλά δεν την απαγορεύει. Η επικειμένη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να 

βοηθάει τους μικρομεσαίους αγρότες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Θεωρώντας ότι τώρα είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι διατροφικοί αυτοί πόροι, οι τόσο 

συνδεδεμένοι με τον διατροφικό πολιτισμό μας, χρειάζονται πρωτοβουλίες αλλά και 

συντονισμένες κινήσεις με σκοπό την διάσωση, διάδοση, και εγγραφή τους εθνικούς μας 

καταλόγους. 

Η καλλιέργεια και η εμπόρια των ειδών αυτών θα τολμούσαμε να πούμε ότι στις παρούσες 

συνθήκες επιβάλλεται. 
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3.6 Οπωροφόρα δένδρα που προτείνονται για εμπορική καλλιέργεια σε 

κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας 

3.6.1 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών οπωροφόρων  

Σήμερα υπάρχουν αρκετά ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και καλλιεργητικά δεδομένα που 

αποδεικνύουν την δυνατότητα επιτυχούς εμπορικής εκμετάλλευσης μερικών νέων 

εναλλακτικών καλλιεργειών οπωροφόρων σε περιοχές της χώρας που διαθέτουν ήπιες 

κλιματικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα.  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα για την δυνατότητα επιτυχούς καλλιέργειας νέων για την χώρα 

μας καλλιεργειών οπωροφόρων έχουν προκύψει από πειράματα που έχουν γίνει τα τελευταία 

40 χρόνια κυρίως από το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων και από μερικές 

άλλες μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, από το τμήμα Φυτικής 

Παραγωγής του ΤΕΙ Κρήτης καθώς επίσης και από άλλα Γεωπονικά Πανεπιστημιακά 

τμήματα. Η έρευνα που έχει γίνει αφορά την εισαγωγή από ερευνητικά ιδρύματα εξωτερικού 

νέων ειδών, ποικιλιών και υποκειμένων οπωροφόρων, την επιλογή και αξιολόγηση γενετικού 

υλικού από τον εντόπιο πληθυσμό οπωροφόρων, την έρευνα προβλημάτων που έχουν σχέση 

με τον πολλαπλασιασμό και την προσαρμογή των φυτών αυτών στο περιβάλλον, την επίλυση 

προβλημάτων σχετικών με την βελτίωση του γενετικού υλικού, τη μελέτη διαφόρων 

συστημάτων φύτευσης και κλάδευσης και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών 

τεχνικών (λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγής και την 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών τους. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των πειραμάτων 

αυτών αποτελούν τη βάση για την σωστή εμπορική εκμετάλλευσή τους ώστε τα οπωροφόρα 

αυτά να αποτελέσουν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες για την Ελλάδα, στις οποίες 

περιλαμβάνονται περιοχές του Δήμου Σητείας. 

Πιστεύεται ότι τα οπωροφόρα Αβοκάντο, Δεσπολιά, Μπανάνα, Μάνγκο, Γκουάβα, Λίτσι, 

Τσεριμόγια, Πεκάν. Παπάγια, Φραγκοσυκιά, Χουρμαδιά, Πασιφλόρα παρουσιάζουν 

οικονομικό ενδιαφέρον για να αποτελέσουν νέες μελλοντικές εμπορικές εναλλακτικές 

καλλιέργειες σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας. Οι ποσότητες καρπών που 

παράγονται από τα προαναφερθέντα καλλιεργούμενα στην Ελλάδα οπωροφόρα δεν επαρκούν 

να καλύψουν τις ανάγκες που έχει σήμερα η χώρα, με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές. Τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 55) αποδεικνύουν ότι στη χώρα μας είναι αρκετά 

μικρή τόσο η καλλιεργούμενη έκταση όσο και η παραγόμενη ποσότητα καρπών των 
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καλλιεργειών αυτών. Οι παραπάνω εναλλακτικές καλλιέργειες φαίνεται να έχουν προοπτικές 

επειδή οι καρποί τους παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στις 

αγορές της Ευρώπης ενώ η προσφορά τους είναι αρκετά μικρή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιοχές στις οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν με επιτυχία τα 

περισσότερα από αυτά τα οπωροφόρα είναι πολύ περιορισμένες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 

και σε άλλες χώρες λόγω των ειδικών απαιτήσεων που έχουν σε κλιματικές και εδαφικές 

συνθήκες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ο Δήμος Σητείας, έχει το 

μεγάλο πλεονέκτημα να διαθέτει περιοχές με τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες γα την επιτυχή 

καλλιέργεια τους. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω φυτών σε κατάλληλες 

περιοχές του δήμου Σητείας πρόκειται να βελτιώσει το εισόδημα των παραγωγών σε μια 

περίοδο που η πώληση αρκετών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα διάθεσης λόγω κορεσμού της αγοράς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο 

μέρος της παραγωγής καρπών από τις εναλλακτικές καλλιέργειες οπωροφόρων -εκτός από 

την κατανάλωση τους από τον εντόπιο πληθυσμό και την εξαγωγή τους σε αγορές της 

Ευρώπης- υπάρχει η δυνατότητα να καταναλώνεται και από τα εκατομμύρια τουριστών που 

επισκέπτονται όχι μόνο την περιοχή του Δήμου Σητείας αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης 

κάθε χρόνο. Η δυνατότητα παραγωγής τέτοιων καρπών θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία 

συνεργασίας μεταξύ τουριστικών πρακτορείων - ξενοδοχειακών μονάδων και ομάδων 

παραγωγών με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια.  

Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από αρκετούς 

αγρότες για την εγκατάσταση εμπορικών φυτειών από τα προαναφερθέντα οπωροφόρα. 
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Πίνακας 55 Υφιστάμενη κατάσταση καλλιέργειας και παραγωγής μερικών εναλλακτικών καλλιεργειών 

τροπικών και υποτροπικών οπωροφόρων δένδρων στην Ελλάδα (Λιονάκης, 2000; 2005: 2008). 

ΕΙΔΟΣ 

ΟΠΩΡΟΦΟΡΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΦΥΤΕΙΕΣ 

(Έκταση σε 

Στρέμματα) 

ΔΙΑΣΠΑΡΤΑ 

ΦΥΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΦΥΤΕΙΩΝ 

(Τόνοι) 
Έκταση σε 

Στρέμματα 

Αριθμός 

φυτών 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ 5.000 50  1.000 5.200 

ΔΕΣΠΟΛΙΑ 500 3.000  75.000 1.500 

ΜΠΑΝΑΝΑ 750 -  - 4.000 

ΓΚΟΥΑΒΑ 30 100  2.000 50 

ΜΑΝΓΚΟ 15 100 2.000 20 

ΛΙΤΣΙ 3 4 100 4 

ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ 4 4 100 2 

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ 200 3.000  100.000 50 

ΠΕΚΑΝ 3 5 100 0.4 

ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ 3 10 100 1 

ΠΑΠΑΓΙΑ - 15  300 - 

ΠΑΣΙΦΛΟΡΑ - 20 400 - 

ΠΙΤΑΓΙΑ - 10  - 
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3.6.1.1 Στοιχεία περιγραφής και προοπτικής εναλλακτικών καλλιεργειών Τροπικών και 

Υποτροπικών οπωροφόρων δένδρων. 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ (Persea americana) 

Η παρουσία του Αβοκάντο γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη στις αγορές τις Ευρώπης και 

σύμφωνα με τις προβλέψεις ειδικών η ζήτηση του θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα 

χρόνια. Ο Ευρωπαίος καταναλωτής έχει ανακαλύψει στο καρπό του Αβοκάντο τα θετικά 

πλεονεκτήματα ενός φυσικού προϊόντος φυτικής προέλευσης το οποίο μπορεί να 

υποκαταστήσει το ζωικό λίπος στο καθημερινό του διαιτολόγιο. Η μεγάλη θρεπτική αξία του 

Αβοκάντο, τα ευεργετικά του αποτελέσματα στο πεπτικό σύστημα και η υψηλή του 

περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα το καθιστούν μια ιδανική τροφή για τους 

καταναλωτές που δίδουν μεγάλη σημασία στην υγιεινή διατροφή.  

Η Ελλάδα παράγει σήμερα περίπου 5.200 τόνους Αβοκάντο και εξάγει 1.200 τόνους, ενώ 

παράλληλα εισάγει 3.000 τόνους για να καλύψει την εντόπια κατανάλωση η οποία ανέρχεται 

σε 7.000 τόνους περίπου. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα της αγοράς, η χώρα μας θα 

μπορούσε να εξάγει προς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλάσιες ποσότητες 

Αβοκάντο από εκείνες που εξάγει σήμερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ετήσια κατανάλωση 

Αβοκάντο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σήμερα σε 250.000 τόνους περίπου 

με σταθερή τάση αύξησης της ζήτησης κατά 10.000 τόνους το έτος.  

Περιοχές του δήμου Σητείας που διαθέτουν εδάφη γόνιμα, βαθιά, με καλή στράγγιση και 

καλό αερισμό, με μικρή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο, αρδευόμενα με νερό καλής 

ποιότητας (χαμηλή περιεκτικότητα σε ολικά άλατα, χλώριο και βόριο), με ήπιες 

θερμοκρασίες τον χειμώνα (το δένδρο υφίσταται ζημία σε – 4o C) και υψηλή σχετική υγρασία 

(τουλάχιστον 60%) στην ατμόσφαιρα ειδικά κατά την επικονίαση και γονιμοποίηση είναι 

ιδανικά για την καλλιέργεια του Αβοκάντο. Όταν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες είναι 

ευνοϊκές και εφαρμόζεται η σωστή καλλιεργητική τεχνική, οι αποδόσεις ανά στρέμμα μπορεί 

να φθάσουν τα 3.000 κιλά. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι υπάρχουν πρώιμες, μεσοπρώιμες 

και όψιμες ποικιλίες και ότι η συγκομιδή των καρπών πραγματοποιείται κατά την διάρκεια 

σχεδόν όλου του έτους. Προτείνονται πι ποικιλίες HASS, FUERTE, ETTINGER, BACON.  

ΔΕΣΠΟΛΙΑ (Eriobotrya japonica) 

Η Δεσπολιά καλλιεργείται στην Ελλάδα συστηματικά σε περίπου 500 στρέμματα, ενώ 

υπάρχουν διάσπαρτα δένδρα που καλύπτουν έκταση 3.000 στρέμματα περίπου. Η 
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παραγόμενη ποσότητα καρπών από τις συστηματικές φυτείες ανέρχεται σε 1.500 τόνους 

περίπου το έτος. Τα περισσότερα από τα διάσπαρτα δένδρα είναι σπορόφυτα, ενώ τα δένδρα 

των οργανωμένων φυτειών είναι εμβολιασμένα με εμπορικές ποικιλίες, οι οποίες όμως δεν 

είναι πάντα οι καταλληλότερες. Επιπλέον, οι παραγωγοί δεν εκτελούν σωστά τις 

απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες με αποτέλεσμα την μικρή και κακή ποιότητα της 

παραγωγής. Λόγω της αδυναμίας κάλυψης της αγοράς από την εγχώρια παραγωγή, γίνονται 

εισαγωγές καρπών κυρίως από Ισπανία.  

Στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων υπάρχει συλλογή 17 γενοτύπων 

Δεσπολιάς οι οποίοι συλλέχθηκαν από όλες τις περιοχές που καλλιεργείται η Δεσπολιά στην 

Ελλάδα. Οι γενότυποι αυτοί έχουν περιγραφεί και αξιολογηθεί ως προς την ανάπτυξη των 

δένδρων, την παραγωγικότητα, την ποιότητα των καρπών (μέγεθος, αριθμός σπόρων, γεύση) 

και τον χρόνο ωρίμανσης των καρπών (πρωιμότητα, οψιμότητα). Μερικοί από τους 

γενοτύπους αυτούς διαθέτουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για εμπορική εκμετάλλευση 

και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της καλλιέργειας. Η επιλογή της 

κατάλληλης ποικιλίας (μεγαλόκαρπη, μικρός αριθμός σπόρων, πρωιμότητα, γεύση) και η 

εφαρμογή της σωστής καλλιεργητικής τεχνικής (κλάδευση, λίπανση, άρδευση, αραίωμα 

ανθέων-καρπών) θα εξασφαλίσει καρπούς υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πρώιμες και όψιμες ποικιλίες Δεσπολιάς επειδή οι καρποί τους 

πωλούνται σε υψηλές τιμές.  

Το οικονομικό ενδιαφέρον για τη Δεσπολιά άρχισε να αναζωπυρώνεται αισθητά τα τελευταία 

χρόνια, γιατί κατά την περίοδο κατά την οποία εμφανίζονται τα Δέσπολα στην αγορά υπάρχει 

έλλειψη από άλλα φρέσκα φρούτα. Τα Δέσπολα εμφανίζονται στην αγορά πριν από τα 

Κεράσια και τα Βερίκοκα. Οι ψηλές τιμές που απολαμβάνουν οι καλλιεργητές και η συνεχής 

ζήτηση καρπών από την αγορά καθιστούν ενδιαφέρουσα την καλλιέργεια της Δεσπολιάς. 

Είναι δένδρο υποτροπικών περιοχών και οι κλιματολογικές απαιτήσεις του φυτού είναι οι 

ίδιες με αυτές των εσπεριδοειδών. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε πεδινές, ημιορεινές και 

υπήνεμες περιοχές του δήμου Σητείας. Ως προς το έδαφος η Δεσπολιά προσαρμόζεται σε 

ποικίλα εδάφη, όμως αναπτύσσεται και δίνει καλύτερη παραγωγή στα μέσης σύστασης 

εδάφη. Η ωρίμανση του καρπού αρχίζει συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη στις 

παραθαλάσσιες περιοχές και συνεχίζει μέχρι τον Ιούνιο στις ημιορεινές. 

Οι προοπτικές της καλλιέργειας της Δεσπολιάς και ιδιαίτερα υπό κάλυψη, παρουσιάζονται 

ευοίωνες αν λάβουμε υπόψη το συγκριτικό πλεονέκτημα της πρωιμότητας που παρουσιάζουν 

οι περιοχές της Ζάκρου.  
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ΜΠΑΝΑΝΑ (Musa acuminata) 

Στην Ελλάδα η Μπανάνα καλλιεργείται κυρίως μέσα σε θερμοκήπιο σε περιοχές της νοτίου 

Ελλάδας, ιδίως όμως στην Κρήτη σε περιοχές του δήμου Σητείας. Σήμερα η καλλιέργεια της 

Μπανάνας σε εμπορικές φυτείες δεν υπερβαίνει τα 750 στρέμματα και η παραγωγή τους 

4.000 τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί με το 5% της ποσότητας που καταναλώνεται 

συνολικά στην Ελλάδα, οπότε είναι φανερό ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για σημαντική 

αύξηση της εντόπιας παραγωγής. Για να επιτύχει η επέκταση της μπανανοκαλλιέργειας θα 

πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγομένων καρπών, ιδίως όσον αφορά το μέγεθός 

τους, ώστε να γίνουν ανταγωνίσιμοι ως προς τους εισαγόμενους. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο με 

την βελτίωση της καλλιεργητικής τεχνικής όσο και με την αντικατάσταση της ντόπιας 

ποικιλίας Μπανάνας (κλώνος Άρβης) που καλλιεργείται μέχρι σήμερα στην Κρήτη με άλλους 

κλώνους και ειδικά με τον κλώνο Grand Nain. Ο κλώνος Grand Nain, σύμφωνα με 

αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων, 

συγκεντρώνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ως προς το ύψος των φυτών και την ποιότητα 

των καρπών (μήκος, διάμετρος, βάρος, γεύση) και θα μπορούσε να καλλιεργηθεί στην 

Ελλάδα σε θερμοκήπιο, αντί του μέχρι τώρα καλλιεργούμενου κλώνου Άρβης ο οποίος 

παράγει καρπούς μικρού μεγέθους.  

ΓΚΟΥΑΒΑ (Psidium guajava) 

Η Γκουάβα είναι ιθαγενές στο Μεξικό, την Κεντρική Αμερική, τη βορειότερη Νότια 

Αμερική, σε μέρη της Καραϊβικής και σε μερικά μέρη της Βόρειας Αφρικής. Ο καρπός έχει 

ξινή αλλά ευχάριστη γεύση και άρωμα που θυμίζει αυτό των ροδοπέταλων. Ο καρπός 

συνήθως τρώγεται ως φρέσκος, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή γλυκών, 

μαρμελάδων, ζελέ και χυμών. Ο χυμός Γκουάβας είναι πολύ δημοφιλής στο Μεξικό, στην 

Αίγυπτο και στη Νότια Αφρική. Η Γκουάβα είναι ένα από τα λίγα είδη δέντρων που 

ευδοκιμούν σε μεγάλο εύρος εδαφικών συνθηκών και είναι αρκετά ανεκτικό στα αλατούχα 

εδάφη. Αν και προτιμά γόνιμα και πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη, μπορεί να 

καλλιεργηθεί με επιτυχία σε συνεκτικά, φτωχά και αλατούχα εδάφη. Σαν υποτροπικό δέντρο, 

η Γκουάβα επηρεάζεται από το ψύχος και είναι πολύ ευαίσθητη στους παγετούς, γι΄αυτό 

πρέπει να αποφεύγονται παγόπληκτες περιοχές ή περιοχές με θύλακες παγετών. Κατάλληλες 

περιοχές θεωρούνται υπήνεμες πεδινές περιοχές του δήμου Σητείας. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι κιτρινόσαρκες ποικιλίες, Mexican Cream, Pear, White Indian, καθώς και οι 

ερυθρόσαρκες Red Indian, Red Malaysian, Ruby, South African.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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ΜΑΝΓΚΟ (Mangifera indica) 

Το Μάνγκο καλλιεργείται στην Ινδία εδώ και 4.000 χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες η 

καλλιέργεια του έχει διαδοθεί σε άλλες χώρες που διαθέτουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες 

όπως το Ισραήλ, η Ν. Αφρική, η Αίγυπτος, η Φλώριδα, η Αυστραλία, η Ισπανία, η Κύπρος. 

Έτσι, στην Ισπανία καλλιεργούνται σήμερα 15.000 περίπου στρέμματα Μάνγκο στην περιοχή 

της Malaga και στα Κανάρια νησιά, ενώ στην Κύπρο η καλλιεργούμενη με Μάνγκο έκταση 

αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Οι προοπτικές του Μάνγκο φαίνεται να είναι 

εξαιρετικά καλές. Η κατανάλωση καρπών Μάνγκο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπερβαίνει σήμερα τους 100.000 τόνους το έτος, από 18.000 και 41.000 τόνους περίπου που 

ήταν το 1985 και 1990 αντίστοιχα. Συνεχώς αυξανόμενη είναι η κατανάλωση καρπών 

Μάνγκο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια που σήμερα υπερβαίνει τους 300  τόνους το έτος 

από τους οποίους μόνο οι 20 τόνοι παράγονται εντόπια ενώ οι υπόλοιποι εισάγονται.  

Το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων εισήγαγε, στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, από ερευνητικά Ιδρύματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής και της 

Φλώριδας 19 ποικιλίες Μάνγκο. Τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία αφορούσαν την 

αξιολόγηση των ποικιλιών, την προσαρμογή τους στο περιβάλλον και την εφαρμογή 

διαφόρων καλλιεργητικών τεχνικών, έδειξαν ότι το Μάνγκο μπορεί να καλλιεργηθεί με 

επιτυχία μέσα σε θερμοκήπιο ή κάτω από αντιανεμικό δίχτυ ή ακόμα και στο ύπαιθρο εφόσον 

επικρατεί ήπιος χειμώνας και σχετικά δροσερό καλοκαίρι όπως σε περιοχές του δήμου 

Σητείας. Το ενήλικο δένδρο υφίσταται ζημία σε θερμοκρασία -4 οC, ενώ το νεαρό δενδρύλλιο 

σε θερμοκρασία +0.6 οC. Όσον αφορά τις απαιτήσεις του σε έδαφος, το Μάνγκο πρέπει να 

καλλιεργείται σε εδάφη ελαφρά, μέσης σύστασης με καλή αποστράγγιση και όχι πολύ 

πλούσια. Από ιδιώτες έχουν ήδη εγκατασταθεί υπαίθριες εμπορικές φυτείες Μάνγκο, 

συνολικής έκτασης 15 στρεμμάτων, σε περιοχές του κάμπου των Χανίων, ενώ παράλληλα 

έχουν φυτευτεί 2.000 περίπου διάσπαρτα δένδρα στη νότια Ελλάδα. Σε κατάλληλες περιοχές 

του δήμου Σητείας (θερμότερες και πεδινές) προτείνεται η καλλιέργεια Μάνγκο υπό κάλυψη 

με πλαστικό (θερμοκήπιο) ή με δίχτυ (διχτυοκήπιο) ή ακόμα και υπαίθρια. Αρχικά θα πρέπει 

να γίνουν πιλοτικές καλλιέργειες Μάνγκο με συγκεκριμένες ποικιλίες όπως: KENT, 

PALMER, KEITH, TOMMY, ATKINS & IRVIN και σε δεύτερη φάση εμπορικές φυτείες. 

ΛΙΤΣΙ (Litchi chinensis) 

Το Λίτσι είναι γνωστό στην Κίνα για τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Από το τέλος του 17ου αιώνα 

άρχισε να διαδίδεται σε άλλες χώρες και σήμερα καλλιεργείται, εκτός από την Κίνα, στην 
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Ινδία την Ινδονησία το Πακιστάν και την Ταϊλάνδη. Καλλιέργεια Λίτσι σε μικρή κλίμακα 

έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ, την Φλώριδα, την Νότια Αφρική και τα 

Κανάρια νησιά. Τα νεαρά δέντρα καταστρέφονται ή παθαίνουν σοβαρή ζημιά όταν η 

θερμοκρασία κατέλθει στους - 2 έως - 3 οC, ενώ τα ηλικιωμένα δένδρα αντέχουν σε 

θερμοκρασία - 4 έως - 5 οC. Προτιμά αμμώδη κυρίως εδάφη, ευδοκιμεί όμως και σε 

αμμοαργιλώδη. Το έδαφος πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον 1 μέτρο και να υπάρχει καλή 

στράγγιση του νερού και να εξασφαλίζεται καλός αερισμός στο ριζικό σύστημα. Το ιδανικό 

pH είναι 5-5.5. Τιμές pH μεγαλύτερες από 6 έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

τροφοπενιών.  

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την πειραματική καλλιέργεια του Λίτσι από το 

Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων στην περιοχή Νεροκούρου Χανίων, από 

εμπορική φυτεία Λίτσι έκτασης 3 στρεμμάτων και ηλικίας 10 ετών στην ίδια περιοχή που 

ανήκει σε ιδιώτη αλλά και από τα 100 περίπου διάσπαρτα δένδρα που έχουν φυτευτεί σε 

κήπους και αυλές σπιτιών στη δυτική Κρήτη αποδεικνύουν ότι το Λίτσι μπορεί να δοκιμαστεί 

και να καλλιεργηθεί σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας. 

ΤΣΕΡΙΜΟΓΙΑ (Annona cherimola) 

Η Τσεριμόγια κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Από τις Ευρωπαϊκές χώρες μόνο στην 

Ισπανία και την Πορτογαλία υπάρχουν συστηματικές φυτείες. Προσπάθεια για επέκταση της 

καλλιέργειας της Τσεριμόγια γίνεται από Ισπανία (παράγει περίπου 40.000 τόνους) και 

Πορτογαλία (παράγει περίπου 2.000 τόνους). Τα νεαρά δέντρα Τσεριμόγια παθαίνουν ζημία 

σε θερμοκρασία -1ο C ενώ τα ηλικιωμένα σε -3 οC. Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 60% κατά την διάρκεια της επικονίασης. Για να έχουμε 

αυξημένη καρπόδεση και παραγωγή καλοσχηματισμένων καρπών θα πρέπει να κάνουμε 

τεχνητή επικονίαση. Τα δέντρα εμφανίζουν ένα είδος λήθαργου κατά την διάρκεια του 

χειμώνα ο οποίος απομακρύνεται με την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. 

Ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών, μεγαλύτερες όμως αποδόσεις επιτυγχάνονται σε αμμώδη έως 

αμμωπηλώδη εδάφη. Σε τέτοια πτωχά εδάφη τα δέντρα έχουν μικρή ζωηρότητα και παράγουν 

περισσότερο. Η καλή στράγγιση και ο καλός αερισμός του εδάφους είναι αναγκαία 

προϋπόθεση για την επιτυχία της καλλιέργειας. 

Σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 400 μέτρων 

από τη θάλασσα). Ενδείκνυται αρχικά πιλοτική καλλιέργεια των ποικιλιών AFRICAN 

PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS, στις θερμότερες υπήνεμες περιοχές. 
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ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ (Opuntia-ficus indica) 

Η Φραγκοσυκιά υπάρχει ως αυτοφυής σε αρκετές περιοχές της Κρήτης. Η κατανάλωση 

φραγκόσυκων αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις χώρες της Ευρώπης και της Β. 

Αμερικής, στις οποίες η Ιταλία και το Ισραήλ εξάγουν μεγάλες ποσότητες καρπών. Οι 

άριστες εδαφοκλιματικές συνθήκες των περιοχών του δήμου Σητείας ευνοούν την παραγωγή 

εξαιρετικής ποιότητας καρπών, οι οποίοι θα μπορούσαν να πωληθούν σε υψηλές τιμές αρκεί 

να οργανωθεί σωστά η εμπορία τους.  

Η Φραγκοσυκιά είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά πολύ ευαίσθητη στις 

χαμηλές. Ευδοκιμεί σε περιοχές που η μέση θερμοκρασία τον χειμώνα είναι μεγαλύτερη από 

+10 οC και η ελάχιστη θερμοκρασία να μην κατέρχεται κάτω από +4 οC. Προσαρμόζεται 

τέλεια σε αμμώδη έως μέσης σύστασης εδάφη, φτωχά σε οργανική ουσία και σε μικρό βάθος. 

Μπορεί όμως να ευδοκιμήσει και σε ξηρά, πετρώδη ακόμα και σε άγονα εδάφη. Το pH του 

εδάφους δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την καλλιέργεια της Φραγκοσυκιάς 

Στις θερμότερες, και ξήρικες περιοχές της Λευκής και της Ζάκρου μπορούν να δοκιμαστούν 

οι παρακάτω ποικιλίες: ΧΑΙ, ΚΕ1, ΚΕ2.  

ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ (Phoenix dactilifera) 

Τα τελευταία χρόνια στις αγορές της Ευρώπης υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση σε κατανάλωση 

νωπών καρπών χουρμαδιάς. Η Ισπανία διαθέτει εξειδικευμένο για την καλλιέργεια της 

Χουρμαδιάς Σταθμό έρευνας (Estacion Phoenix) ο οποίος ευρίσκεται στο Elche της Ισπανίας 

και στην περιοχή αυτή καλλιεργούνται 1.000 περίπου στρέμματα Χουρμαδιάς οι καρποί των 

οποίων καταναλώνονται κυρίως από την εντόπια αγορά και μόνο ένα μικρό μέρος της 

παραγωγής εξάγεται. Η Κύπρος καλλιεργεί από το 1982 τη Χουρμαδιά με επιτυχία και ήδη 

έχουν εγκατασταθεί αρκετές εμπορικές φυτείες στο νησί. 

Η Χουρμαδιά μπορεί να καλλιεργηθεί σε κάθε έδαφος εκτός από τα πετρώδη και τα πολύ 

βαριά. Το σημαντικό για την καλλιέργεια της Χουρμαδιάς είναι ότι τα φυτά είναι ανθεκτικά 

στον αέρα και στο αλατούχο νερό άρδευσης που είναι περιοριστικοί παράγοντες για άλλες 

καλλιέργειες σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας. Ως προς το κλίμα, η Χουρμαδιά 

έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ξηρή ατμόσφαιρα, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε μεγάλη 

θερινή περίοδο. Για τον λόγο αυτό κατά την εγκατάσταση συστηματικών οπωρώνων, θα 

πρέπει να προτιμούνται περιοχές παραθαλάσσιες ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την 

ωρίμανση των καρπών. Θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές που παρατηρούνται υψηλές 
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υγρασίες ή συχνές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της ωρίμανσης των καρπών της 

(Οκτώβριος-Νοέμβριος). Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Χουρμαδιά για να αποδώσει καλά 

χρειάζεται άφθονο νερό έστω και υφάλμυρο. Από έρευνες που έγιναν στην Καλιφόρνια, η 

Χουρμαδιά απαιτεί διπλάσια ποσότητα νερού από τα εσπεριδοειδή. Χαρακτηριστικά οι 

Άραβες λένε ότι η Χουρμαδιά «πρέπει να έχει το κεφάλι της στη φωτιά και τα πόδια της στο 

νερό». 

Έξι εκλεκτές ποικιλίες Χουρμαδιάς καλλιεργούνται πειραματικά με επιτυχία σε έκταση τριών 

στρεμμάτων στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων την τελευταία δεκαετία. 

Η ύπαρξη επίσης δεκάδων διάσπαρτων δένδρων Χουρμαδιάς σε περιοχές της νότιας Κρήτης 

τα οποία αναπτύσσονται και παράγουν ικανοποιητικά αποτελεί θετική ένδειξη για την 

επιτυχία της εμπορικής καλλιέργεια της.  

ΠΑΠΑΓΙΑ (Carica papaya) 

Η Παπάγια κατάγεται από την τροπική Αμερική και από εκεί διαδόθηκε σε όλες τις τροπικές 

περιοχές της γης. Ο καρπός της τρώγεται ως φρέσκος, ως σαλάτα και υπό μορφή γλυκού. 

Περιέχει ένζυμα που βοηθούν την πέψη των τροφών και επιπλέον έχει ισχυρή λιποδιαλυτική 

δράση στον οργανισμό και έτσι βοηθάει στην απώλεια βάρους. Προτιμά γόνιμα, πλούσια σε 

οργανική ουσία και με καλή στράγγιση εδάφη. Χρειάζεται προστασία από τον αέρα και η 

ελαχίστη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από το μηδέν. Ιδανικό περιβάλλον για την επιτυχή 

καλλιέργεια της είναι το θερμοκήπιο, όπου φυτεύεται σε αποστάσεις 3Χ3 μέτρα με παραγωγή 

καρπών ανά δένδρο 60-90 κιλά. Δεν υπάρχουν οργανωμένες φυτείες στην Ελλάδα αλλά μόνο 

διάσπαρτα φυτά σε περιοχές του δήμου Σητείας τα οποία παράγουν ικανοποιητικά. 

Εισαγόμενοι καρποί πωλούνται σε υψηλές τιμές. 

ΠΑΣΙΦΛΟΡΑ (Passiflora edulis) 

Η Πασιφλόρα είναι ένα τροπικό αειθαλές αναρριχόμενο κλήμα που ο καρπός του τρώγεται 

ως φρέσκος ή χρησιμοποιείται για φρουτοσαλάτες. Η κυριότερη χρήση του καρπού όμως 

είναι η παρασκευή χυμού που χρησιμοποιείται σαν ποτό μόνο του ή προστίθεται σε άλλα είδη 

ποτών για να βελτιώσει τη γεύση τους. Ο χυμός του καρπού είναι θρεπτικός γιατί περιέχει 

υπολογίσιμες ποσότητες βιταμινών Α, Β και C και επιπλέον είναι πλούσια πηγή σιδήρου. 

Καλλιεργούνται δύο κατηγορίες ποικιλιών, αυτές με καρπούς κιτρινόχροους και αυτές με 

καρπούς κυανόχροους. Τα φυτά των ποικιλιών με κιτρινόχρους καρπούς είναι τροπικά, ενώ 
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τα φυτά με κυανόχροους καρπούς είναι υποτροπικά και αντέχουν περισσότερο στις χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

Υπάρχουν αρκετοί ερασιτέχνες καλλιεργητές οι οποίο έχουν φυτέψει από ένα φυτό 

Πασιφλόρα στον κήπο τους, δεν υπάρχουν όμως προς το παρόν οργανωμένες φυτείες στην 

Ελλάδα. Στην Ελληνική αγορά πωλούνταν καρποί εισαγωγής σε υψηλές τιμές.  

ΠΙΤΑΓΙΑ (Hylocereus spp.) 

Η Πιτάγια είναι ένα αναρριχόμενο κακτοειδές φυτό προερχόμενο από τις τροπικές και 

υποτροπικές περιοχές της Αμερικής (Μεξικό, Κολομβία, Δυτικές Ινδίες). Καλλιεργείται για 

τους εδώδιμους καρπούς του οι οποίοι καταναλώνονται ως φρέσκοι ή για παρασκευή χυμών, 

ποτών και παγωτών. Η μεγίστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του φυτού είναι 40-44 οC και 

η ελαχίστη 0-4 οC. Το φυτό δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε εδάφη με κακή στράγγιση και κακό 

αερισμό. Κατάλληλες περιοχές θεωρούνται υπήνεμες πεδινές περιοχές του δήμου Σητείας. 

Δεν υπάρχει σήμερα εμπορική καλλιέργεια του φυτού στη χώρα μας αλλά μόνο πολύ 

περιορισμένος αριθμός διάσπαρτων φυτών που καλλιεργούνται με επιτυχία από ερασιτέχνες, 

ενώ στην αγορά πωλούνται καρποί εισαγωγής σε υψηλές τιμές.  

ΠΕΚΑΝ (Carya illionensis) 

Τα καλύτερα εδάφη για την καλλιέργεια της Πεκάν είναι τα ελαφρά ή μέσης σύστασης, 

βαθιά, πλούσια και προσχωματικά με καλή αποστράγγιση. Πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση 

δέντρων Πεκάν σε αλατούχα ή αλκαλικά εδάφη, γιατί δεν ανέχονται τα άλατα ή το ασβέστιο. 

Στα προσχωματικά εδάφη, όταν υπάρχει αρκετή υγρασία, χωρίς να νεροκρατούν, δίνει τις 

καλύτερες αποδόσεις. Όσον αφορά το κλίμα ευδοκιμεί στις παρατροπικές και εύκρατες 

περιοχές, αρκεί το καλοκαίρι να είναι παρατεταμένο, ώστε να προλαμβάνει να ωριμάζει τους 

καρπούς του. Όσον αφορά το υψόμετρο φαίνεται ότι οι πιο κατάλληλες περιοχές για την 

καλλιέργεια του Πεκάν είναι οι πεδινές και οι χαμηλές ημιορεινές περιοχές με υψόμετρο 

μέχρι 400 μέτρα. Σε ψηλότερες περιοχές έχει παρατηρηθεί ότι τα καρύδια μένουν μικρά και 

δεν γεμίζουν καλά ή είναι κούφια. Οι απαιτήσεις του δέντρου σε ψύχος, για τη διακοπή του 

λήθαργού του είναι πολύ λιγότερες από της κοινής καρυδιάς. Όταν το δέντρο βρίσκεται σε 

λήθαργο, ανέχεται θερμοκρασίες μέχρι και –18° Κελσίου. Η ανθεκτικότητα όμως αυτή του 

δέντρου μειώνεται σταδιακά όταν αρχίζει η εποχή της νέας βλάστησης. Οι πολύ τρυφεροί 

βλαστοί και τα νεαρά φύλλα καταστρέφονται σε θερμοκρασία γύρω στους 0° Κελσίου. 
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Το Πεκάν συμπεριλαμβάνεται στις προωθούμενες, από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, καλλιέργειες και σύμφωνα με σχετικές Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται 

κάθε χρόνο από τον Υπουργείο προτείνονται για καλλιέργεια σε κατάλληλες περιοχές της 

χώρας οι ποικιλίες Pawne, Choctaw, Western, Desirable και Delmas. 

3.6.1.2 Προϋποθέσεις εγκατάστασης στο Δήμο Σητείας νέων εναλλακτικών 

καλλιεργειών Τροπικών και Υποτροπικών οπωροφόρων  

Η εγκατάσταση φυτειών με νέα είδη εναλλακτικών καλλιεργειών Τροπικών και Υποτροπικών 

οπωροφόρων αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τον σύγχρονο αγρότη και του δίδει την 

δυνατότητα παραγωγής φρούτων που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά τα οποία είναι 

εισαγόμενα στη χώρα μας. 

Η διάδοση των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει με την 

συνεργασία γεωπόνων των Νομαρχιακών Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και των 

Συνεταιρισμών ή Δήμων καθώς επίσης και ερευνητών των αρμόδιων ιδρυμάτων του 

ΕΘΙΑΓΕ. 

Καταρχάς θα πρέπει να εξασφαλιστεί επάρκεια για το αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό 

υλικό των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών οπωροφόρων. Περιορισμένη ποσότητα 

πολλαπλασιαστικού υλικού παράγεται σήμερα από ιδιωτικά φυτώρια της Ελλάδας ή 

εισάγεται από φυτώρια του εξωτερικού. Τα ιδιωτικά φυτώρια προμηθεύονται εμβόλια 

εκλεκτών ποικιλιών καθώς επίσης και σπόρους υποκειμένων από τις υπάρχουσες 

πειραματικές φυτείες στα ερευνητικά Ιδρύματα του ΕΘΙΑΓΕ ιδίως το Ινστιτούτου Ελιάς και 

Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας και 

δημιουργούν δενδρύλλια τα οποία διαθέτουν σε ενδιαφερόμενους αγρότες. Θα πρέπει να 

σημειωθεί πως τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα νέα είδη οπωροφόρων προωθούνται 

από το Υπουργείο Γεωργίας για την εγκατάσταση συστηματικών φυτειών σε κατάλληλες 

περιοχές της Ελλάδας. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα αποτυχίας, θα πρέπει σε πρώτη φάση να 

εγκατασταθεί μια πιλοτική φυτεία σε αγρό που θα ανήκει σε ιδιώτη παραγωγό στη περιοχή 

που θα επιλέξουμε για την διάδοση της νέας εναλλακτικής καλλιέργειας. Η πιλοτική φυτεία 

θα έχει έκταση 1-2 στρέμματα και σε αυτήν θα φυτευτούν φυτά από τη νέα καλλιέργεια και 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-5 ετών θα μελετηθεί η δυνατότητα επιτυχούς 

προσαρμογής τους στις τοπικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και σε 
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δεύτερη φάση θα επεκταθεί η καλλιέργεια τους σε μεγαλύτερη έκταση εφόσον αποδειχθεί ότι 

οι συνθήκες καλλιέργειας είναι ευνοϊκές.  

Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιώτες παραγωγοί, στα κτήματα των οποίων θα εγκατασταθούν οι 

πιλοτικές φυτείες Τροπικών και Υποτροπικών Οπωροφόρων δένδρων, θα πρέπει να είναι 

συνεργάσιμοι και να εκτελούν σωστά τις καλλιεργητικές φροντίδες που θα τους 

υποδεικνύονται από τους ειδικούς ώστε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα για την 

σκοπιμότητα επέκτασης της καλλιέργειας. 

Για να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση όλων των καλλιεργητικών εργασιών θα πρέπει να 

υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ιδιώτη που διαθέτει τον αγρό για 

την εγκατάσταση της πιλοτικής φυτείας, της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

του Νομού και του Δήμου ή Συνεταιρισμού της περιοχής. Το συμφωνητικό συνεργασίας θα 

διασφαλίζει την σωστή εκτέλεση των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεί ο ιδιώτης κατά την 

πορεία ανάπτυξης των φυτών.  

3.6.2 Καλλιέργεια παραδοσιακών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων  

Σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας μπορούν να καλλιεργηθούν εμπορικά αρκετά 

από τα παραδοσιακά οπωροφόρα φυλλοβόλα δένδρα (Γιγαρτόκαρπα, Πυρηνόκαρπα, 

Ακρόδρυα και λοιπά δενδρώδη) όπως Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, 

Κερασιά, Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Ροδιά, Λωτός και Συκιά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την συστηματική καλλιέργεια σε ολόκληρη την Κρήτη 5.500 

περίπου στρεμμάτων Μηλιάς, Αχλαδιάς και Κυδωνιάς παράγονται περίπου 10.000 τόνοι 

καρπών, ενώ από την συστηματική καλλιέργεια 2.300 περίπου στρεμμάτων Ροδακινιάς, 

Κερασιάς, Δαμασκηνιάς, Βερικοκιάς παράγονται περίπου 3.000 τόνοι καρπών. Αρκετά μικρή 

είναι η παραγωγή στην Κρήτη καρπών Ροδιάς (100 τόνοι), Λωτού (4 τόνοι) και Συκιάς (80 

τόνοι) που προέρχονται από την οργανωμένη καλλιέργεια των αντίστοιχων φυτειών (200 

στρέμματα συνολικά). Σε έκταση 720 στρεμμάτων περίπου καλλιεργούνται σε οργανωμένες 

φυτείες η Καρυδιά και η Αμυγδαλιά παράγοντας 250 περίπου τόνους ξηρών καρπών το έτος.  

3.6.2.1 Γιγαντόκαρπα 

Τα Γιγαρτόκαρπα δένδρα (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά) απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες τον 

χειμώνα. Οι περισσότερες ποικιλίες Μηλιάς και Αχλαδιάς έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε 

ψύχος τον χειμώνα και επομένως προτείνονται για ημιορεινές και ορεινές περιοχές του 
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Δήμου Σητείας, οι ποικιλίες Κυδωνιάς και κάποιες ποικιλίες Μηλιάς και Αχλαδιάς έχουν 

μικρότερες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα και επομένως μπορεί να 

φυτευτούν σε πεδινές περιοχές όπως φαίνεται αναλυτικά πιο κάτω. 

ΜΗΛΙΑ (Malu pumilas) 

Σε κατάλληλες ημιορεινές και ορεινές αρδευόμενες περιοχές του δήμου Σητείας προτείνονται 

οι ποικιλίες: 

α) Από την ομάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, RED CAP, 

OREGON SPUR, STARKING, STARKCRIMSON, TOPRED.  

β) Από την ομάδα GOLDEN DELICIOUS, οι κλώνοι REINDERS και GOLDEN Β. 

γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD, JONAGORED και RED 

JONAPRINCE με επικονιαστές δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιμοποίηση.  

δ) Από τις πρώιμες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της 

MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και GALA SINGHA. Επίσης η ποικιλία 

OZARK GOLD. 

ε) Από τις όψιμες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες μεταλλαγές της FUJI 

RED, NAGA−FU 12, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY σε ημιορεινές περιοχές. 

Σε κατάλληλες πεδινές αρδευόμενες περιοχές του δήμου Σητείας προτείνεται η ποικιλία 

GRANNY SMITH. 

ΑΧΛΑΔΙΑ (Pyrus communis) 

Σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας προτείνονται οι παρακάτω ποικιλίες.  

α) Από τις πρώιμες ποικιλίες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 1/6 (Συργιαννίδη) και 7/9 

(Καλλιόπη), BELLA Dl GIUGNO, TOSCA, ETRUSCA, COSCIA, SANTA MARIA. 

β) Από τις καλοκαιρινές η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (Τσακώνικη) και η B.C. WILLIAMS (με 

ενδιάμεσο εμβολιασμό). 

γ) Από τις φθινοπωρινές οι: ΑΒΑΤΕ FETEL (με ενδιάμεσο εμβολιασμό), CASCADE, 

HIGHLAND, HARROW SWEET, PACKHAMS TRIUMPH, CONFERENCE (σε 

παραλίμνιες και ημιορεινές περιοχές). 
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δ) Σε πεδινές περιοχές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς, οι νέες ποικιλίες 

ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΠΑΝΝΙΔΗ 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9), 

ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό 

ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιμο. 

ΚΥΔΩΝΙΑ (Cydonia oblonca) 

Μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και στις πεδινές περιοχές του Δήμου Σητείας επειδή δεν έχει 

μεγάλες απαιτήσεις σε ψύχος τον χειμώνα. Υπάρχουν αρκετές εντόπιες καλές ποικιλίες όπως 

τα Αφράτα, τα μηλοκύδωνα, τα ψωμοκύδωνα, ενώ υπάρχουν και ξενικές ποικιλίες όπως η 

Portugal, η Mamouth, η Prolific.  

 

3.6.2.2 Πυρηνόκαρπα 

Από τα πυρηνόκαρπα η Κερασιά απαιτεί κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ η 

Βερικοκιά, η Δαμασκηνιά, η Ροδακινιά και η Νεκταρινία μπορούν να αποδώσουν και σε 

πεδινές περιοχές. 

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ (Prunus armeniaca) 

Προτείνονται οι παρακάτω ποικιλίες σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας .  

α) Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες, μη παγετόπληκτες και κατάλληλες 

περιοχές. 

β) Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ, NINFA, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.  

γ) Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές, μη παγετόπληκτες περιοχές με 

περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης 

δ) Η ποικιλία ΠΕΛΛΑ στις κατάλληλες μη παγετόπληκτες περιοχές  

ε) Οι ανθεκτικές στην ίωση Sharka ποικιλίες AURORA και οι νέες ελληνικές επιλογές του 

Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας ΝΟΜΙΑ, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, 

NINA και ΝΑΡΗΝΑ.  

στ) Οι νέες ανθεκτικές στην ίωση Sharka επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων 

Νάουσας, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΗΡΗΙΣ και ΝΙΟΒΗ.  

ζ) Η πρώιμη ποικιλία ΤΥΡΒΗ στις κατάλληλες πρώιμες περιοχές του Δήμου Σητείας.  
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ΚΕΡΑΣΙΑ (Prunus avium) 

Προτείνονται οι παρακάτω ποικιλίες σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας: 

α) Σε πρώιμες περιοχές, σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 300 μ. και σε ημιορεινές 

περιοχές με μεσημβρινή έκθεση, οι πρώιμες ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίμανσης, 

PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT και LARIAN, που σταυρεπικονιάζονται 

μεταξύ τους.  

β) Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές με υψόμετρο μέχρι 600 μ. οι ποικιλίες, κατά 

διαδοχική εποχή ωρίμανσης, LARIAN, ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ, BIGARREAU STARK 

HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPIN, FEROVIA και 

GERMERSDORFER. Οι παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER 

σταυρεπικονιάζονται μεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν 

τους κατάλληλους συνδυασμούς. Η GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται με τις ποικιλίες 

ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Prunus domestica) 

Προτείνονται οι παρακάτω ποικιλίες, σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας: 

α) Επιτραπέζιες ποικιλίες: 

(1) Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες WASHINGTON, PRESIDENT και STANLEY που 

αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση «SHARKA». 

(2) Οι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες, γι’ αυτό πρέπει να συνοδεύονται 

από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να 

αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουμε όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς. 

(3) Οι ποικιλίες SANTA ROSA και LATE ROSA με επικονιαστή την ELEPHANT HEART 

στις πρώιμες περιοχές των Νομών Μαγνησίας και Εύβοιας. 

(4) Η ποικιλία AGELENO με επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD, SIMCA, 

FRIAR. 

(5) Η ποικιλία CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή την LARODA. 

(6) Η ποικιλία LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA. 

(7) BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA & BLACK GOLD. 

(8) Η ποικλια FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA, LARODA. 
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(9) H ποικιλία BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA, FRIAR. 

(10) Οι ποικιλίες BLACK GOLD, T.C.SUN και OCTOBER SUN με επικονιαστές τις 

ANGELENO, BLACK DIAMOND 

(11) Οι ποικιλίες BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE με επικονιαστές 

τις ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR. 

β) Ποικιλίες που προορίζονται για αποξήρανση: 

Οι ποικιλίες ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D’ ΕΝΤΕ 707 και η ΑΝΝΑ SPATH με 

επικονιαστή την ποικιλία STANLEY. 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ και ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (Prunus persica) 

Προτείνονται οι παρακάτω επιτραπέζιες ποικιλίες Ροδακινιάς σε κατάλληλες περιοχές του 

Δήμου Σητείας: 

 (1) Πρώιμες : ποικιλίες EARLY MAY CREST, FRANCOISE, EARLY CREST, QUEEN 

CREST, RICH MAY, MAY CREST, SPRING CREST, SPRING BELLE. 

(2) Μεσοπρώιμες ποικιλίες: RUBY RICH, JUNE GOLD, RED HAVEN, RICH LADY, 

ROYAL GLORY, MARIA BIANCA, VISTA RICH, SUN CLOUD, SUMMER RICH, SUN 

CREST, FLAVOR CREST. 

(3) Όψιμες ποικιλίες οι ELEGANT LADY, JULY LADY, SYMPHONIE, FAYETTE, 

SUMMER LADY, VENUS AROMA, O’ HENRY, GLADYS, FLAMINIA, ΙΦΔ−14. 

(4) οι πρώιμες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORDA KING και η πολύ πρώιμη FLORDA 

PRINCE, που έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Όσον αφορά την Νεκταρινιά, προτείνονται οι παρακάτω επιτραπέζιες ποικιλίες Νεκταρινιάς 

σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας: 

 (1) Πρώιμες ποικιλίες: ROSE DIAMOND, ADRIANA, BIG BANG, RITA STAR. 

(2) Μεσοπρώιμες ποικιλίες: BIG TOP, AURELIO GRAND, MAY GRAND, CALTESSE 

2000, SUN FREE, SPRING RED, FIREBLIGHT, STARK SUN GLO. 

(3) Όψιμες ποικιλίες: STARK RED GOLD, FANTASIA, VENUS, ORION, Ι.Φ.Δ−ΒΠ, 

MORSIANI 90, CALIFORNIA, TASTY FREE. 
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3.6.2.3 Ακρόδρυα και λοιπά δενδρώδη 

ΚΑΡΥΔΙΑ (Juglans regia) 

Σε κατάλληλες περιοχές του Δήμου Σητείας προτείνονται οι ποικιλίες: 

 GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή είτε την AMIGO είτε 

την PEDRO. 

 VIVA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους, ως ανωτέρω 

επικονιαστές. 

 CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή 

την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την 

MEYLANNAISE. 

 HARTLEY (με πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με 

επικονιαστή FRANQUETTE. 

 FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) και με επικονιαστές είτε 

την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. 

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλίας 6%. 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Prunus amygdalus) 

Υπάρχουν αρκετές κατάλληλες περιοχές στο Δήμο Σητείας για την καλλιέργεια της 

Αμυγδαλιάς. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες αμυγδαλιάς είναι αυτόστειρες (δεν 

αυτογονιμοποιούνται) και μερικές είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστες (δεν 

αλληλογονιμοποιούνται), έτσι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον καλλιεργητή είναι η επικονίαση 

της αμυγδαλιάς που βασίζεται στα έντομα και ιδιαίτερα στις μέλισσες. Προτείνονται οι 

παρακάτω ποικιλίες.TROITO, FERRAGNES, MARCONA. TEXAS. ΡΕΤΣΟΥ. 

ΡΟΔΙΑ (Punica granatum) 

Η Ροδιά καλλιεργείται τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές υποτροπικές, παρατροπικές ή και 

εύκρατες περιοχές αρκεί η ελαχίστη θερμοκρασία να μην κατεβαίνει τον χειμώνα κάτω από 

τους -8 οC. Αν και η Ροδιά ευδοκιμεί σε ένα ευρύ φάσμα κλιμάτων, τα καλά φρούτα 

παράγονται μόνο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρά ατμόσφαιρα συνοδεύουν την 

περίοδο ωρίμανσης των καρπών. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στο δήμο Σητείας. Η Ροδιά 

αναπτύσσεται και καρποφορεί σε ποικιλία εδαφών και είναι ανεκτική στα αλατούχα εδάφη.  
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Τα τελευταία χρόνια, πολλοί παραγωγοί έχουν προβεί σε νέες φυτεύσεις δέντρων Ροδιάς 

κυρίως της ποικιλίας wonderful σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, 

Γιαννιτσά, Ξάνθη, Λάρισα Φάρσαλα). Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα τελευταία χρόνια, οι καλλιεργούμενες με Ροδιά εκτάσεις έχουν 

αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3.000 στρέμματα, φτάνοντας συνολικά τα 8.000 στρέμματα 

περίπου σε κανονικές φυτείες, ενώ υπάρχουν και 15.000 διάσπαρτα δένδρα φυτεμένα σε 

αυλές σπιτιών ή μέσα σε φυτείες άλλων οπωροφόρων δένδρων. Στο σχεδιασμό επέκτασης 

της καλλιέργειας της Ροδιάς θα πρέπει, εκτός από την εγκατάσταση φυτειών με ποικιλίες 

κατάλληλες για παραγωγή χυμών, να εγκατασταθούν και φυτείες με εντόπιες ποικιλίες 

κατάλληλες για εδώδιμη κατανάλωση καρπών (γλυκόχυμες, μεγάλα σπέρματα, μικρό 

κουκούτσι στα σπέρματα κλπ) οι οποίες θα έχουν ζήτηση από τους Έλληνες καταναλωτές οι 

οποίοι προτιμούν περισσότερο τα εντόπια προϊόντα από τα εισαγόμενα.  

Τα τελευταία χρόνια προωθούνται στην αγορά ολοένα και περισσότερα επώνυμα προϊόντα 

του καρπού της Ροδιάς που η ποικιλία τους δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα διατροφής 

(χυμοί, ποτά, αναψυκτικά, γιαούρτια, παγωτά, μαρμελάδες) αλλά περιλαμβάνει και 

καλλυντικά και συμπληρώματα διατροφής. Πάρα πολλές μελέτες των τελευταίων χρόνων 

ανέδειξαν τις ευεργετικές ιδιότητες των καρπών της Ροδιάς οι οποίες, κατά κύριο λόγο 

οφείλονται στην παρουσία μεγάλων ποσοτήτων αντιοξειδωτικών ουσιών.  

ΛΩΤΟΣ (Diospyros kaki)  

Ο Λωτός μπορεί να καλλιεργηθεί σε κατάλληλες περιοχές του δήμου Σητείας., Αντέχει σε 

θερμοκρασίες μέχρι -15 0C. Οι οργανωμένες φυτείες Λωτού στην Κρήτη είναι ελάχιστες και 

δεν υπερβαίνουν τα 10 στρέμματα, ενώ παράλληλα καλλιεργούνται και αρκετά δένδρα 

διάσπαρτα μέσα σε φυτείες άλλων οπωροφόρων ή σε αυλές σπιτιών. Ο καρπός έχει ιδιαίτερο 

άρωμα και γεύση, είναι πλούσιος σε σάκχαρα και βιταμίνες και αρέσει σε πολλούς 

καταναλωτές. Υπάρχουν δύο ειδών ποικιλίες οι στυφές και οι μη στυφές. Οι καρποί των 

στυφών ποικιλιών μπορούν να καταναλωθούν μόνο εφόσον απομακρυνθεί το σύνολο των 

τανινών που περιέχουν και ωριμάσουν πολύ καλά, οπότε η σάρκα των καρπών γίνεται 

μαλακή (κατανάλωση με κουταλάκι). Η σάρκα των μη στυφών ποικιλιών δεν χρειάζεται να 

γίνει μαλακή για να καταναλωθεί. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η διάδοση των μη στυφών 

ποικιλιών οι καρποί των οποίων τρώγονται όπως τα Μήλα, όταν η σάρκα είναι ώριμη. Ο 

Λωτός τρώγεται κυρίως ως νωπός, τρώγεται όμως και ως αποξηραμένος, χρησιμοποιείται 

επίσης και για παρασκευή χυμού και αλκοολικού ποτού. 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 351 από 384 

Η όχι τόσο μεγάλη εξάπλωση της καλλιέργειας του Λωτού στην Κρήτη αλλά και στην 

τπόλοιπη Ελλάδα, οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι τα δένδρα που ήρθαν αρχικά στην χώρα 

ανήκαν στις στυφές ποικιλίες. Οι καταναλωτές έχουν δείξει σήμερα μία σαφή προτίμηση 

στους καρπούς Λωτού που η σάρκα τους δεν χρειάζεται να γίνει μαλακή για να καταναλωθεί 

(μη στυφές ποικιλίες) και που επιπλέον δεν έχουν σπόρους δηλαδή έχουν παραχθεί με 

παρθενοκαρπία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι καρποί χωρίς σπέρματα παρουσιάζουν πολύ 

ανώτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά (σχήμα, μέγεθος, εμφάνιση, χρώμα και απόχρωση 

σάρκας) καθώς επίσης και πολύ ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (γεύση, άρωμα) από 

εκείνα των καρπών των ίδιων ποικιλιών που έχουν παραχθεί με την παρέμβαση της 

γονιμοποίησης. Αυτοί είναι οι λόγοι που οι απαιτήσεις της αγοράς προσανατολίζονται προς 

αυτή την κατηγορία καρπών.  

ΣΥΚΙΑ (Ficus carica) 

Η Συκιά μπορεί να αποτελέσει μια δυναμική καλλιέργεια σε πολλές περιοχές του Δήμου 

Σητείας λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή σύκων στην Κρήτη είναι αρκετά μικρή σήμερα. 

Θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν ποικιλίες για παραγωγή τόσο ξηρών όσο και νωπών 

σύκων. 

α) Για Παραγωγή Ξηρών σύκων η ποικιλία ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ και η ποικιλία ΚΥΜΗΣ.  

β) Για Παραγωγή Νωπών σύκων οι ποικιλίες ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΜΑΥΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και 

MISSION καθώς και οι δίφορες ποικιλίες CENTINO CIANCO και DIOURI. 
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4 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
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4.1 Γενικές διαπιστώσεις 

Από την έρευνα, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που συλλέξαμε και καταγράψαμε, 

την επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε κατοίκους των 

τοπικών κοινοτήτων Ζήρου, Χανδρά, Παπαγιαννάδων, Αρμένων και Ζάκρου αλλά και από 

συζητήσεις με κατοίκους των περιοχών διαπιστώνονται τα ακόλουθα:  

 Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το οικολογικό περιβάλλον των υπο 

μελέτη περιοχών , τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των οποίων πρέπει να ληφθούν υπό 

ψη για την εγκατάσταση των καταλληλότερων καλλιεργειών. 

 Ορισμένες περιοχές είναι ανεμόπληκτες, ενώ άλλες υπήνεμες και αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στις προτάσεις για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

 Υπάρχει αρκετό νερό στις περισσότερες περιοχές για την άρδευση των καλλιεργειών 

κυρίως από δημοτικές ή ιδιωτικές  γεωτρήσεις αλλά δεν είναι σωστά διαχειριζόμενο. 

 Υπάρχει πρόβλημα λόγω της σοβαρής μείωσης του γεωργικού δυναμικού της 

περιοχής.. Στα ορεινά χωριά  έχουν μείνει μόνο λίγοι νέοι αγρότες με πραγματικό 

ενδιαφέρον, για επιχειρηματικές καλλιέργειες  

 Δεν υπάρχουν ομάδες παραγωγών στις παραπάνω περιοχές ώστε να μπορούν να 

διαπραγματευτούν με αξιώσεις μεγάλες ποσότητες προϊόντων στην εσωτερική αγορά ή 

στο εξωτερικό. 

 Από την έρευνα αγοράς  νωπών οπωροκηπευτικών προέκυψε ότι  υπεύθυνοι των 

σούπερ και μίνι μάρκετ της περιοχής ευχαρίστως θα αγόραζαν οποιοδήποτε προϊόν 

που έχει παραχθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σητείας, δεδομένης της 

προτίμησης των καταναλωτών για τα ντόπια προϊόντα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν 

επαρκείς ποσότητες. Τα λίγα τοπικά προϊόντα προτιμώνται όχι μόνο από τους 

ντόπιους, αλλά και από τους τουρίστες. Υπάρχει ζήτηση και για βιολογικά κυρίως από 

τα νεαρά ζευγάρια και ηλικιωμένους. Οι τουρίστες ενδιαφέρονται πολύ για την 

κρητική μπανάνα. 

 Η παραγωγή ελαιολάδου στην ευρύτερη περιφέρεια της Σητείας φτάνει τους 8 – 12 

τόνους, αλλά μόνο το 10-15% διατίθεται ως τυποποιημένο από τα λίγα τυποποιητήρια 

ελαιολάδου που λειτουργούν στην περιοχή (Ένωση Σητείας, Βιοκαλλιεργητές Σητείας, 

Cooperativa Sitia) με αποτέλεσμα το ελαιόλαδο να μην παίρνει την ανάλογη της 

ποιότητας του υπεραξία. 
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Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

διερεύνηση και ανάλυση της κατάστασης στις υφιστάμενες καλλιέργειες και στις προτάσεις 

βελτίωσης ή αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων καλλιεργειών με την εισαγωγή νέων 

εναλλακτικών καλλιεργειών με οικονομικό ενδιέφεραν και κατάλληλων για τις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της υπό μελέτη περιοχής  

4.2 Αμπελουργία  

Διαπιστώσεις 

Η περιοχή Σητείας έχει γενικά μεσογειακό κλίμα, με ήπιους χειμώνες και πολύ ζεστά, ξηρά 

καλοκαίρια. Όμως, η διαφορά υψομέτρου, η απόσταση από τη θάλασσα, το ανάγλυφο κ.ά. 

διαφοροποιούν έντονα τα κλιματικά χαρακτηριστικά των αμπελουργικών ζωνών της υπό 

μελέτη περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές των ανέμων που 

επικρατούν σε διάφορες ζώνες, ως προς την ένταση και την σχετική υγρασία. Οι καταβατικοί 

άνεμοι, βόρειοι στις περιοχές με νότιο προσανατολισμό και νότιοι στις περιοχές με βόρειο 

προσανατολισμό είναι συχνά μεγάλης έντασης και ξηροί. Ανάλογα, τα εδάφη των 

αμπελουργικών ζωνών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Είναι κυρίως πηλώδη ή 

πηλοαμμώδη, αλλά συναντώνται και όλες οι άλλες κατηγορίες, από αργιλώδη μέχρι και 

αμμώδη ή αμμοπηλώδη. Επομένως υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το 

οικολογικό περιβάλλον της περιοχής, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ζωνών της οποίας 

επιβάλλεται να εκμεταλλευτούμε. Επιπλέον, διαπιστώθηκε: 

 Η βαθιά αμπελουργική παράδοση ορισμένων ζωνών και η απουσία αμπελώνων σε 

άλλες ζώνες όπως οι παραλιακές. 

 Η μικρή αμπελουργική ιδιοκτησία που σε συνδυασμό με τον πολυτεμαχισμό που έχουν 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αδυναμία εκμηχάνισης, η αύξηση του κόστους 

παραγωγής κ.λ.π. 

 Έχει εγκαταλειφτεί η καλλιέργεια σουλτανίνας για σταφιδοποίηση, έχουν μειωθεί οι 

εκτάσεις των οινοποιήσιμων ποικιλιών κυρίως του λιάτικου, ενώ τα τελευταία χρόνια 

έγιναν νέες φυτεύσεις κυρίως με Ασύρτικο, Θραψαθήρι, Syrah, Cabernet Sauvignon 

κ.λπ. 

 Το κλίμα είναι ευνοϊκό ιδιαίτερα για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, και όψιμες 

επιτραπέζιες ποικιλίες σκεπαστές όπου δεν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι. 
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 Συμπερασματικά, η ζώνη των οίνων ΠΟΠ Σητεία, και ιδιαίτερα η μελετώμενη 

περιοχή, έχει μεγάλες δυνατότητες, που δεν έχουν αξιοποιηθεί, παρά ελάχιστα. 

Προτάσεις 

Οινοποιήσιμες ποικιλίες 

Οι οίνοι ΠΟΠ Σητεία, είναι από τους πρώτους που χαρακτηρίστηκαν ως ανώτερης ποιότητας 

στην Ελλάδα και αυτό δικαιολογείται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Με το ξηροθερμικό 

κλιμα της περιοχής, χωρίς βροχές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, παράγονται σταφύλια 

άριστης ποιότητας χωρίς προσβολές από μύκητες λόγω της ξηρασίας, ενώ παράλληλα δεν 

στερούνται οξύτητας λόγω της θαλασσινής αύρας του νησιού σε συνδυασμό με το υψηλό 

υψόμετρο όπου καλλιεργούνται τα αμπέλια της περιοχής. . Στους οίνους ΠΟΠ (ΟΠΑΠ) 

Σητεία συμμετέχουν: στους λευκούς ξηρούς οίνους: Βηλάνα 70% και Θραψαθήρι 30%; 

στους ερυθρούς ξηρούς οίνους: Λιάτικο τουλάχιστον 80% και Μαντηλάρι (Μανδηλαριά) έως 

20% (και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται συνοινοποίηση ή ανάμειξη οίνων); Στους λευκούς 

γλυκείς οίνους: Ασύρτικο, Αθήρι, Θραψαθήρι & Λιάτικο (σε λευκή οινοποίηση) σε 

οποιοδήποτε ποσοστό και Μοσχάτο άσπρο (Μοσχάτο Σπίνας) & Μalvasia di Candia 

aromatica αθροιστικά έως 15%; στους ερυθρούς γλυκείς οίνους: Λιάτικο 100%. 

Προτείνεται:  

 Να βελτιωθούν (αναβαθμιστούν) οι ξηροί οίνοι ΠΟΠ «Σητεία» (αξιοποίηση – ανάδειξη 

οροπεδίου της Ζήρου, αποκλεισμός αμπελώνων, δημιουργία κύκλων ποιότητας κ.λπ.).  

 Να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες παραγωγής γλυκών οίνων (δυναμικό 

Λιάτικου κυρίως για παραγωγή φυσικώς γλυκών οίνων κ.λπ.). 

 Να αξιοποιηθούν, τόσο ως βελτιωτικές όσο και για ποικιλιακούς οίνους, οι υπόλοιπες 

γηγενείς ποικιλίες που δεν συμμετέχουν σε οίνους ΠΟΠ της περιοχής, ιδιαίτερα δε 

αυτές που η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι έχουν αξιόλογο αμπελοοινικό 

δυναμικό, όπως οι έγχρωμες Αγιωργίτικο, Μαντηλάρι, Κοτσιφάλι και οι λευκές 

Ασύρτικο, Βιδιανό, Μοσχάτο Σπίνας, Πλυτό, Δαφνί κ.ά. 

 Να αξιοποιηθούν οι διεθνείς ποικιλίες όχι τόσο για παραγωγή ποικιλιακών οίνων αλλά 

για παραγωγή προϊόντων ανάμιξης γηγενών και διεθνών ποικιλιών, με στόχο αφ’ ενός 

την δημιουργία νέων γευστικών προτάσεων που ικανοποιούν τα σύγχρονα πρότυπα και 

αφ’ ετέρου την προσέγγιση ενός κοινού επιφυλακτικού απέναντι στις γηγενείς ποικιλίες. 
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Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποικιλίες Merlot και 

Syrah.  

 Να μελετηθεί το οινικό δυναμικό παλιών «ξεχασμένων» ποκιλιών, όπως ο Βοϊδομάτης 

(Βοϊδομάτα, Βουδόματο, Βοϊδοστάφυλο).  

 Να αξιοποιηθούν οι παλιοί γερασμένοι αμπελώνες τόσο για παραγωγή ξεχωριστών 

οίνων όσο και για εντοπισμό και πιστοποίηση ποιοτικών «κλώνων».  

 Να αναδειχτούν, μέσα στις ζώνες ΠΟΠ, περιοχές - αμπελώνες με ιδιαίτερο 

αμπελοοινικό δυναμικό, που επιτρέπει την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας, αυτές 

που σήμερα είναι γνωστές με τις ονομασίες «crus», «grand crus», «premier crus» κ.ά. 

όπως πιστοποίηση ποιότητας, πολλαπλασιαστικό υλικό κλπ. 

Οι προοπτικές της αμπελοκαλλιέργειας είναι άριστες, υπό την βασική προϋπόθεση άμεσης 

και έμμεσης, επιστημονικής, στήριξης των αμπελουργών μας για παραγωγή ποιοτικών, 

πιστοποιημένων σταφυλιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών και βελτιώσεων στον 

αμπελοινικό τομέα της περιοχής είναι η δημιουργία ομάδων παραγωγών με κοινά 

ενδιαφέροντα και με εξειδικευμένο σύμβουλο για συνεχή και διαρκή ενημέρωση – 

εκπαίδευση του αμπελουργού. Η Αμπελοοινική Ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης μπορεί, εφόσον 

υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, να οργανώσει στην περιοχή ειδικό σεμινάριο εκπαίδευσης των 

παραγωγών στη σωστή καλλιεργητική τεχνική των νέων ποικιλιών, τις νέες τεχνικές 

καλλιέργειας και την ορθή διαχείριση της παραγωγής και να αναλάβει στοχευμένη έρευνα. 

Μπορεί επίσης να οργανωθεί μονάδα υποστήριξης των παραγωγών σε θέματα χωρικής 

οινοποίησης (οίνου και τσικουδιάς) κατά τις επόμενες δύο περιόδους τρύγου. Στην 

υποστήριξη συμπεριλαμβάνονται παροχή οινολογικών συμβουλών, αναλύσεων, οινολογικών 

ουσιών και επίλυση προβλημάτων. 

Επιτραπέζιες ποικιλίες 

Βασική προϋπόθεση μιας προηγμένης Αμπελουργίας στον τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών είναι η σωστή επιλογή των ποικιλιών που 

προσαρμόζονται καλύτερα στο οικολογικό περιβάλλον, καλύπτουν συμμετρικά την εποχή 

διάθεσης και ικανοποιούν πλήρως τους καταναλωτές. Επιβάλλεται να γίνει ποικιλιακή 

αναδιάρθρωση του Σητειακού αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών με στόχο την κάλυψη τόσο 

των προαναφερθέντων απαιτήσεων, όσο και των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα 
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της αγοράς σε άλλες παρεμφερείς μελέτες, όπως η Μελέτη Αμπελουργίας στο Ν Ηρακλείου 

του ΤΕΙ Κρήτης. 

Προτείνεται: 

 Να εγκατασταθούν αμπελώνες επιτραπέζιας Σουλτανίνας με δυνατότητα κάλυψης και 

καλλιεργητική τεχνική προσαρμοσμένη ώστε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της 

να έχει τα χαρακτηριστικά με τα οποία είναι γνωστή στις διεθνείς αγορές με το όνομα 

Thompson Seedless. 

 Να προωθηθεί, σε πρώτη φάση, η καλλιέργεια των όψιμων, κόκκινων ποικιλιών 

Crimson Seedless και Red Globe, οι οποίες έχουν ήδη δείξει καλή συμπεριφορά 

καλλιεργούμενες σε μικρές εκτάσεις σε περιοχές του Ν. Ηρακλείου (Αρχάνες, 

Προφήτη Ηλία, Μορόνι κ.ά.) και επιπλέον εξασφαλίζουν πολύ μεγάλη εμπορική αξία. 

 Να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει ο συνδυασμός του οικολογικού 

περιβάλλοντος της περιοχής με την περιοδική κάλυψη των πρέμνων με πλαστικό, για 

διεύρυνση τις εποχής διάθεσης των επιτραπέζιων σταφυλιών, σε περιόδους που 

εξασφαλίζουν πολύ υψηλές τιμές (Μάιο – Ιούλιο και μετά τις 15 Οκτώβρη). 

 Ειδικότερα, για την παραγωγή όψιμων επιτραπέζιων σταφυλιών μπορεί να προωθηθεί 

η εγκατάσταση αμπελώνων με κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου 

Χανδρά, Ζήρου και Αρμένων, αλλά και σε περιοχές όπως ο Κατελιώνας, η Σίτανος 

κ.ά.  

 Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εκμετάλλευση του παράγοντα πρωιμότητα 

όπου ο συνδυασμός μιας πρώιμης περιοχής, με πρώιμη περιοδική πλήρη κάλυψη των 

πρέμνων με πλαστικό μπορεί να εξασφαλίσει μια σχετική πρωιμότητα συγκομισή 40-

50 ημερών. Η παραγωγή πρώιμων επιτραπέζιων σταφυλιών έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον και μπορεί να αποτελέσει μια συμφέρουσα εναλλακτική καλλιέργεια σε 

περιοχές όπου κατά παράδοση καλλιεργούνται πρώιμα κηπευτικά σε θερμοκήπια. 

Στην υπό μελέτη περιοχή, κηπευτικά καλλιεργούνται κυρίως στην ζώνη του 

Γούδουρα. Παρόμοιες ωστόσο συνθήκες επικρατούν σε όλη την παραλιακή ζώνη από 

την Ζάκρο μέχρι και την περιοχή της Λαγκάδας όπου και είχε εγκατασταθεί κατά το 

παρελθόν με επιτυχία καλλιέργεια της πρώιμης ποικιλίας Cardinal. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν από αμπελώνα σε 

γειτονική περιοχή (Κουτσουράς). Με βάση τη μελέτη αυτή, η καλλιέργεια πρώιμων 

ποικιλιών υπό μερική κάλυψη μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρουσα εναλλακτική 
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καλλιέργεια, σε περιοχές με κατάλληλο μεσόκλιμα. Όλα τα αποτελέσματα και οι 

λεπτομέρειες της καλλιεργητικής τεχνικής είναι στη διάθεση των παραγωγών που θα 

ενδιαφερθούν για την εγκατάσταση αντίστοιχης καλλιέργειας (Εργαστήριο 

Αμπελοοινικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Κρήτης). 

 Να εγκατασταθεί ένα δίκτυο πειραματικών αξιολόγησης νέων, κυρίως αγίγαρτων, 

ποικιλιών ώστε να μελετηθούν αφενός η προσαρμοστικότητά τους στο οικολογικό 

περιβάλλον των διαφόρων αμπελουργικών ζωνών και αφετέρου οι καλλιεργητικές 

τους απαιτήσεις.  

Η προτεινόμενη ενδεικτική ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα επιτραπέζιων σταφυλιών, με 

κύριο στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς (ποιότητα, χρώμα, εποχή διάθεσης 

κ.λπ.) είναι: Λευκές (Superior Seedless, Thompson Seedless, Autumn King), Κόκκινες (Flame 

Seedless, Crimson Seedless, Red Globe), Μαύρες (Αττική, Autumn Royal) 

Σταφιδοποιήσιμες ποικιλίες 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τις διαπιστώσεις της Μελέτης του ΤΕΙ Κρήτης για την αμπελουργία 

στο Ν. Ηρακλείου, θεωρούμε ότι σε βάθος εικοσαετίας θα διατηρηθούν ελάχιστα στρέμματα 

σταφιδοποιήσιμης Σουλτανίνας και αυτά υπό προϋποθέσεις, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται:  

 Η υιοθέτηση συμβολαιακών σχέσεων μεταξύ αμπελουργών και μεταποιητών. 

 Η διαφήμιση – προώθηση στην εσωτερική αγορά, η οποία, με την συμμετοχή των 

τουριστών, μπορεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος ελληνικής σταφίδας και μάλιστα 

με αιχμή την παραδοσιακή σταφίδα που παράγεται ακόμα και σήμερα στα 

σταφιδοχώρια της Κρήτης, για οικογενειακή χρήση των αμπελουργών μας.  

4.3 Ελαιοκομία 

Η έρευνα έδειξε ότι παρά τη μακροχρόνια παράδοση της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή, οι 

διάφορες καλλιεργητικές εργασίες που γίνονται στην ελιά από τους παραγωγούς των 

περιοχών της μελέτης δεν γίνονται σωστά σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει σαν συνέπεια 

να μην επιτυγχάνονται τα καλλίτερα δυνατά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα των 

ελαιόδεντρων και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. Είναι προφανές ότι η 

κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στην έλλειψη βασικών γνώσεων για την καλλιέργεια και 
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της απαιτήσεις της ελιάς από τους παραγωγούς, που έχει ως αποτέλεσμα την πλημμελή 

εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών που χρειάζεται η ελαιοκαλλιέργεια. 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων για την καλλιέργεια της ελιάς προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα 

1. Η λίπανση των ελαιόδεντρων γίνεται σε μεγάλο βαθμό εμπειρικά όσον αφορά το χρόνο, 

τον τρόπο, το είδος και την ποσότητα των λιπασμάτων με συνέπεια αφενός να μην γίνεται η 

σωστή λίπανση και αφετέρου να γίνεται σπατάλη χρημάτων. Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί 

που τα τελευταία χρόνια έχουν φροντίσει να βελτιώσουν την γονιμότητα του εδάφους του 

ελαιώνα με την προσθήκη κοπριάς στο έδαφος 

2. Ελάχιστοι είναι οι παραγωγοί που εφαρμόζουν το σωστό κλάδεμα στα δένδρα τους που 

συνίσταται στην εφαρμογή ελαφρού κλαδέματος κάθε χρόνο. Λίγοι κλαδεύουν κάθε δύο 

χρόνια και οι περισσότεροι κλαδεύουν κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια με αποτέλεσμα την 

έντονη παρενιαυτοφορία στα δένδρα τους. 

3. Η άρδευση δεν γίνεται σωστά με αποτέλεσμα να γίνονται σπατάλες στο νερό άρδευσης. Η 

πλειονότητα των καλλιεργητών ποτίζει με μπέκ μεγάλης παροχής (και όχι με σταγόνες) σε 

δύο μόνο σημεία σε κάθε δένδρο και οι υπόλοιποι καλλιεργητές σε 3 ή 4 σημεία με συνέπεια 

αφενός να διαβρέχεται ένα μικρό μέρος του ριζικού συστήματος και αφετέρου να 

εφαρμόζονται μεγάλες ποσότητες νερού σε κάθε σημείο άρδευσης τις οποίες δεν έχει την 

δυνατότητα να κρατήσει το έδαφος που ποτίζεται και να γίνεται άσκοπη σπατάλη νερού. 

4. Αρκετοί καλλιεργητές καταπολεμούν τα ζιζάνια με ζιζανιοκτόνα ή με θερισμό και λίγοι τα 

καταπολεμούν με φρέζα ή καλλιεργητή. Η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται από τους 

περισσότερους καλλιεργητές αργά τον Απρίλιο - Μάιο ή ακόμα τον Ιούνιο ζημιώνοντας το 

ριζικό σύστημα αφού κόβουν τα πρόσφατα σχηματισθέντα ριζικά τριχίδια τα οποία είναι 

αναγκαία εκείνη την περίοδο για την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων ειδικά όταν η 

κατεργασάι του εδάφους γίνεται με φρέζα 

5. Οι περισσότεροι καλλιεργητές πραγματοποιούν καταπολέμηση του δάκου 

συμπληρωματικά από την καταπολέμηση που εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Η καταπολέμηση που εφαρμόζουν ατομικά οι παραγωγοί γίνεται κυρίως με 

ψεκασμούς κάλυψης και σπάνια με δολωματικούς από εδάφους ψεκασμούς. Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι για τις περιοχές της μελέτης η καλλιέργεια της ελιάς έχει 

χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ που σύμφωνα με τον κανονισμό σε περιοχές ΠΟΠ επιτρέπονται μόνο 

δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου και όχι ψεκασμοί 
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κάλυψης. Κάποιοι καλλιεργητές εφαρμόζουν ψεκασμούς για να καταπολεμήσουν τον 

πυρηνοτρίτη, τον ρυγχύτη, την βαμβακάδα, το λεκάνιο και το άκαρι οι οποίοι θα μπορούσαν 

σε μεγάλο βαθμό να αποφευχθούν εάν γίνεται ελαφρύ κλάδεμα των δένδρων κάθε χρόνο.  

Προτάσεις 

Για να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου θα πρέπει: 

1. Να οργανωθούν προγράμματα εκπαίδευσης στους καλλιεργητές της ελιάς. Με τη συμβολή 

του γεωπονικού δυναμικού του Δήμου όσον αφορά στις σωστές καλλιεργητικές πρακτικές 

που περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο της μελέτης Αυτονόητη είναι η ενεργός συμμετοχή 

του Δήμου και στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου που πλημμελώς εφαρμόζει το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

2. Εάν η αντιμετώπιση του δάκου γίνεται σωστά δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμόζονται 

ψεκασμοί κάλυψης οι οποίοι –εκτός του ότι δεν επιτρέπονται λόγω του ΠΟΠ ελαιολάδου 

περιοχής Σητείας - υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου μολύνοντας το με 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων και επιπλέον μολύνουν το περιβάλλον.  

3. Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προώθηση και ανάπτυξη της βιολογικής 

καλλιέργειας της ελιάς με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση 

συνθετικών χημικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων την προστασία των καταναλωτών και την 

βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών. Εκπαίδευση των γεωπόνων συμβούλων και του 

ελαιοκαλλιεργητή στις σύγχρονες τάσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας 

και ιδιαίτερα της φυτοπροστασίας ή/και της βιολογικής αντιμετώπισης, που προσβλέπει με 

ίδιο πνεύμα και την ίδια ευαισθησία όχι μόνο στην αντιμετώπιση του παθογόνου ή του 

εχθρού αλλά και στην προστασία του ίδιου του ελαιοκαλλιεργητή, του καταναλωτή και του 

περιβάλλοντος. 

4.4 Κηπευτικά 

Η καλλιέργεια των λαχανικών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σητείας δεν καλύπτει τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων έρευνας 

αγοράς της παρούσας μελέτης Από την έρευνα προέκυψε ότι τα διαθέσιμα σητειακά 

λαχανικά είναι ελάχιστα έως καθόλου στα ράφια των τοπικών καταστημάτων ή εμφανίζονται 

κάποια λίγα είδη κατά περιόδους, ενώ τα περισσότερα διατίθενται μέσω των λαϊκών αγορών 

και λιανεμπόρων (μανάβικα). Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εξέφρασαν μια ιδιαίτερη 
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επιθυμία να βρουν και να συνεργαστούν με ντόπιους παραγωγούς γιατί δημιουργούν 

κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις για τη δουλειά τους, στηρίζουν την τοπική αγορά αλλά 

και γιατί τα ντόπια προϊόντα έχουν ιδιαίτερη ζήτηση. Η αυξημένη ζήτηση των τοπικών 

προϊόντων, αλλά και των βιολογικών προϊόντων, η οποία εκφράστηκε τόσο από τους 

ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες, αντικατοπτριζόταν και από την αγορά των ντόπιων 

προϊόντων σε υψηλότερες τιμές από τους καταναλωτές. 

Με δεδομένη την υψηλή ζήτηση των ντόπιων προϊόντων από πλευράς των καταναλωτών 

αλλά και την επιθυμία των καταστημάτων λιανικής πώλησης για την εύρεση ντόπιων 

παραγωγών που θα τους προμηθεύουν ντόπια λαχανικά υψηλής ποιότητας, διαφαίνεται 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παραγωγή ποιοτικών λαχανικών από τους παραγωγούς της υπό 

μελέτη περιοχής. Ενδιαφέρον για ντόπια λαχανικά όλων των ειδών διαφάνηκε στη μελέτη 

στα σημεία λιανικής πώλησης τόσο για εντός όσο και για εκτός εποχής λαχανικά αφού 

ελάχιστα από τα λαχανικά που είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη (πατάτα, κρεμμύδι, τομάτα, 

σκόρδο, κολοκύθι, λάχανο, καρότο, κουνουπίδι, μπρόκολο, σπανάκι, μαρούλι, καρπούζι) 

φάνηκε να προέρχονται από ντόπιους παραγωγούς. 

Σημασία επίσης πρέπει να δοθεί στην δυνατότητα λήψης πρώιμης παραγωγής για εντατικές 

καλλιέργειες κηπευτικών έτσι ώστε τα προϊόντα να έχουν υψηλή τιμή και να επιφέρουν 

κέρδος στον παραγωγό. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

λαχανικών, οι οποίες με την κατάλληλη καλλιεργητική πρακτική και τις κατάλληλες ποικιλίες 

μπορούν να ανταγωνιστούν την πρωιμότητα της Μεσαράς ή της Ιεράπετρας, οι οποίες 

αποτελούν ανταγωνίστριες περιοχές αναφορικά με την περιοχή της μελέτης.  

Προτάσεις για την καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή της Λεύκης και 

Ζάκρου 

Στην περιοχή της Λεύκης (πλην Γούδουρα) αλλά και Ζάκρου ενδιαφέρον διαφαίνεται να 

υπάρχει για την καλλιέργεια κυρίως εντός εποχής λαχανικών, δηλαδή θερμής εποχής 

λαχανικά τους καλοκαιρινούς μήνες και ψυχρής εποχής λαχανικά τους χειμερινούς για την 

κάλυψη κυρίως των τοπικών αναγκών. Βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και 

για την παραγωγή πρώιμων αλλά και όψιμων λαχανικών ψυχρής εποχής νωρίς το φθινόπωρο 

και αργά την άνοιξη αντίστοιχα, με την χρήση κατάλληλων ποικιλιών, εκμεταλλευόμενοι τις 

ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Η διεύρυνση της περιόδου καλλιέργειας λαχανικών ψυχρής εποχής παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τόσο γιατί καλύπτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ανάγκες της τοπικής 
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αγοράς όσο και γιατί τόσο τα πρώιμα όσο και τα όψιμα λαχανικά απολαμβάνουν κατά βάση 

υψηλότερες τιμές στην αγορά. Λαχανοκομικά φυτά ψυχρής εποχής που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον για καλλιέργεια στην εν λόγω περιοχή είναι φυτά των οικογενειών των 

σταυρανθών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ρόκα, ραπανάκι), των σύνθετων (μαρούλι, 

ραδίκι, αντίδι, σταμναγκάθι), των σκιαδοφόρων (σέλινο, μαϊντανό, άνηθο, μάραθο, καρότο), 

των χηνοποδιίδων (σπανάκι, παντζάρι, σέσκουλο), των λιλιίδων (κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο), 

των σολανωδών (πατάτα) και των ψυχανθών (αρακάς, κουκιά, παπούλες). 

Οι παραπάνω καλλιέργειες με τις κατά τόπους διαφοροποιήσεις, αλλά και με τον κατάλληλο 

προγραμματισμό, που είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία των λαχανοκομικών 

καλλιεργειών, μπορούν να δώσουν σημαντικό εισόδημα στους καλλιεργητές της περιοχής. Οι 

καλλιέργειες αυτές θα πρέπει να στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα προϊόντα 

και κυρίως βιολογικά προϊόντα. Όλες αυτές οι καλλιέργειες μπορούν πολύ εύκολα να 

ενταχθούν σε συστήματα βιολογικής γεωργίας, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα εντατικές, δεν 

αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήματα στην καλλιέργεια τους, επιδέχονται εφαρμογής 

παραδοσιακών και βιολογικών μεθόδων παραγωγής (χλωρή λίπανση, αμειψισπορά κ.τ.λ.) και 

υπάρχει πλέον μεγάλη διαθεσιμότητα τεχνογνωσίας και μέσων παραγωγής. Αυτά σε 

συνδυασμό με την μη ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής της Λεύκης από εντατικές 

καλλιέργειες δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγή πολύ ποιοτικών 

βιολογικών προϊόντων. 

Προτάσεις για την καλλιέργεια λαχανοκομικών φυτών στην περιοχή του Γούδουρα 

Η περιοχή του Γούδουρα όπως προαναφέρθηκε είναι μια περιοχή στην οποία επικρατούν οι 

λαχανοκομικές καλλιέργειες εκτός εποχής υπό κάλυψη. Στην περιοχή αυτή οι καλλιεργητές 

εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες και κυρίως την υψηλότερη 

θερμοκρασία του χειμώνα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Κρήτης καλλιεργούν κατά 

βάση μεγαλόκαρπο αγγούρι το οποίο προορίζεται για εξαγωγή. 

Οι παραγωγοί της περιοχής αυτής θα μπορούσαν συμπληρωματικά να στραφούν και σε άλλες 

καλλιέργειες εκτός εποχής όπως η τομάτα, η πιπεριά, η μελιτζάνα και το φασόλι αλλά και για 

την καλλιέργεια πρώιμου καρπουζιού και πεπονιού υπό κάλυψη. Έτσι θα μπορούσαν αφενός 

μεν να καλύψουν και τις τοπικές ανάγκες για ντόπια ποιοτικά λαχανικά και αφετέρου να 

αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, πέραν αυτού από το αγγούρι, και να καλύψουν 

πιθανά κενά του εισοδήματος τους σε χρονιές που η καλλιέργεια του αγγουριού ήταν 

προβληματική για οποιοδήποτε λόγο. Επιπρόσθετα θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και 
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κάποιες από αυτές τις καλλιέργειες, και ειδικά το φασόλι που εμπλουτίζει το έδαφος με 

άζωτο, σε ένα πρόγραμμα αμειψισποράς των θερμοκηπίων τους. Με αυτόν τον τρόπο θα 

εκμεταλλευόντουσαν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους και θα μείωναν σε κάποιο 

βαθμό τουλάχιστον τα προβλήματα φυτοπροστασίας που αντιμετωπίζουν και που οφείλονται 

σε μεγάλο βαθμό στην εντατική μονοκαλλιέργεια με αγγούρι. 

Μία άλλη παράμετρος που μπορεί να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς στην ανάγκη για 

αλλαγή πλεύσης στα καλλιεργούμενα λαχανικά είναι το πρόβλημα της αλατότητας του 

αρδευτικού νερού και του εδάφους. Το αγγούρι είναι φυτό το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο 

στην αλατότητα. Το ανώτατο όριο ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC) που αντέχει το αγγούρι 

είναι 400 μhos/cm στους 25οC. Εξίσου ευαίσθητα με το αγγούρι είναι και το φασόλι, το 

κολοκυθάκι και το πεπόνι. Αντιθέτως η τομάτα αντέχει σε σχετικά υψηλό ποσοστό ολικών 

αλάτων στο αρδευτικό νερό και στο έδαφος, 6500 μhos/cm στους 25οC, ενώ η πιπεριά 

αντέχει μέχρι τα 1000 μhos/cm και η μελιτζάνα μέχρι τα 2000 μhos/cm. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ενσωμάτωση και άλλων λαχανοκομικών φυτών στο 

πρόγραμμα καλλιέργειας των παραγωγών θερμοκηπίου της περιοχής του Γούδουρα, είναι 

πολύ πιθανόν να βοηθήσει στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από την 

σχεδόν αποκλειστική καλλιέργεια του αγγουριού. Έτσι θα δοθεί διέξοδος στους παραγωγούς 

ώστε να μην είναι αποκλειστικά εξαρτημένοι από την πορεία και τις τιμές πώλησης μιας μόνο 

καλλιέργειας, που συχνά σε προβληματικές για την καλλιέργεια χρονιές (π.χ. προβλήματα 

στην καλλιέργεια, πολύ χαμηλές τιμές) αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Επίσης θα συνεισφέρει στην κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς με ντόπια ποιοτικά 

προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές, όπως φάνηκε στην έρευνα στα σημεία πώλησης, 

προτιμούν και είναι διατεθειμένοι ακόμη και να πληρώσουν ακριβότερα. 

Μια άλλη διέξοδος των παραγωγών θα ήταν η στροφή στην παραγωγή πιστοποιημένων 

ποιοτικών προϊόντων όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα τα οποία όπως φάνηκε και στη 

μελέτη στα τοπικά καταστήματα είχαν ιδιαίτερη ζήτηση από τους ντόπιους αλλά και τους 

ξένους καταναλωτές. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων υπό κάλυψη στις μέρες μας με την 

τεχνογνωσία και τα μέσα που υπάρχουν δεν είναι απαγορευτική και με δεδομένη την 

αυξημένη ζήτηση και τιμή που απολαμβάνουν τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να 

υπερκαλυφθεί το πιθανόν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. 
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4.5 Προτάσεις για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. 

Από τη ανάλυση των στοιχείων των φυσικών πόρων (κλίμα, νερό, έδαφος) της περιοχής 

μελέτης) φαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στην γεωργική πρακτική της περιοχής 

νέων-εναλλακτικών καλλιεργειών. Κάθε κίνηση των παραγωγών της εν λόγω περιοχής 

πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και με την βοήθεια ειδικών επιστημόνων και σε στις 

περισσότερες περιπτώσεις αρχικά τουλάχιστον σε πιλοτική μορφή και πριν από όλα πρέπει να 

προηγηθεί μια ενδελεχής έρευνα αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπορευσιμότητα και 

οι συνθήκες εμπορίας των συγκεκριμένων προϊόντων κα στην συνέχεια να ακολουθήσει 

οοργανωτικός σχεδιασμός της παραγωγής (ατομική εκμετάλλευση, ομάδες παραγωγών, 

συμβολαιακή γεωργία κ.λπ.).  

Καλλιέργεια αρωματικών –φαρμακευτικών φυτών 

Για την τελική πρόταση καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ως 

εναλλακτική επιλογή στις περιοχές Ζάκρου και Λεύκης του Δήμου Σητείας, λήφθηκαν υπόψη 

αφενός μεν τα στοιχεία που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια, αφετέρου δε τα δεδομένου 

από τη μελέτη των εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά 

συνδυάστηκαν με τα πρόσφατα στοιχεία για την εμπορική αξία των αρωματικών φυτών, τη 

ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης και τα δεδομένα για την τεκμηρίωση των επιδράσεων τους 

στην υγεία (παράγοντας αύξησης εμπορικής αξίας). Με βάση τα παραπάνω μπορούν να 

καλλιεργηθούν το δίκταμο (οροπέδιο Χανδρά-Ζήρου), θυμάρι και φασκόμηλο (Αρμένοι, Αγ. 

Τριάδα, Απίδια, Ζακρος), που μπορούν να ναπτυχθούν και σε άγονα εδάφη με αδυναμία 

άρδευσης, όπως πολλά από τα ευρισκόμενα στις υπό μελέτη περιοχές εδάφη, δενδρολίβανο 

(θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε όλα τα διαμερίσματα με πεδινό ή ημιορεινό ανάγλυφο π.χ. 

ανατολικά Ζάκρου, Παπαγιαννάδες, νότια Αρμένων και Απιδίων), λεβάντα (μπορεί να 

καλλιεργηθεί τόσο σε πεδινές όσο και στις ημιορεινές περιοχές των κοινοτήτων με 

προυπόθεση τα εδάφη να είναι ασβεστούχα (π.χ. L. hybrida. στο οροπέδιο Χανδρά), μέντα – 

δυόσμος - βασιλικός (επειδή απαιτεί αρκετό νερό και σχετικά δροσερό καλοκαίρι θα 

μπορούσε να καλλιεργηθεί σε ημιπεδινές περιοχές της Ζήρου και των Παπαγιαννάδων, όπου 

υπάρχουν κοντά πηγές ) και τέλος η αλόη (μπορεί να καλλιεργηθεί σε πολλά σημεία των υπό 

μελέτη κοινοτήτων, δεδομένου ότι αντέχει σε μικρής γονιμότητας, πετρώδη εδάφη και σε 

ξηρικές συνθήκες, βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών π.χ. παραθαλάσσιες και ημιορεινές 

περιοχές Ζάκρου και Λεύκης). 
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Καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών και λειτουργικών τροφίμων (ή υπερτροφίμων) 

Με βάση τα εδαφοκλιματικά δεδομένα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, 

αλλά και την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης, θεωρείται ότι υπάρχει η δυνατότητα 

επικερδούς καλλιέργειας δύο ανθοκομικών φυτών (πρωτέα και στρελίτζιας) και δύο φυσικών 

συμπληρωμάτων διατροφής ή «λειτουργικών» τροφίμων» (ιπποφαούς και γκότζι) και 

μάλιστα τα τρία τελευταία προσφέρονται για βιολογική πιστοποιημένη καλλιέργεια.  

Τα παραπάνω φυτά τα οποία έχουν πολλαπλές χρήσεις και δυνατότητες αξιοποίησης θα 

μπορούσαν να καλλιεργηθούν με επιτυχία ως υπαίθριες καλλιέργειες, είτε από μεμονωμένους 

παραγωγούς είτε από ομάδες παραγωγών, σε επιλεγμένες παραθαλάσσιες περιοχές της Κάτω 

Ζάκρου, και Ξερόκαμπου ή σε χαμηλού υψομέτρου (έως 200 μ.) τα δύο πρώτα κατά 

προτίμηση μεσημβρινής έκθεσης, κυρίως σε ελαφρά στραγγιζόμενα, μέσης ή χαμηλής 

γονιμότητας εδάφη ενώ τα δύο τελευταία και σε μεγαλύτερα υψόμετρα (δυνητικά σε όλες τις 

διαθέσιμες εκτάσεις των υπό μελέτη περιοχών αφού αντέχουν από πολύ χαμηλές μέχρι πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες).  

Τα παραπάνω φυτά προτείνονται για τους παρακάτω λόγους: Είναι εύκολα στην καλλιέργεια 

και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται σε μικρή μόνο έκταση μέχρι σήμερα. δεν απαιτούν 

ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και είναι ανθεκτικά σε ξηροθερμικές συνθήκες, δεν απαιτούν 

υψηλή τεχνογνωσία, εργατικά και εξοπλισμό (πλην του ιπποφαούς), μπορούν να 

καλλιεργηθούν και υπαίθρια ή σε ελαφρές προστατευτικές κατασκευές, Είναι πολυετή φυτά 

που μπορούν να δώσουν οικονομική παραγωγή για πολλά χρόνια, τα δύο από αυτά 

πολλαπλασιάζονται εύκολα με παραφυάδες (αλόη και στρελίτζια) και επομένως μπορεί ο 

παραγωγός μόνος του χωρίς μεγάλο κόστος να κάνει αναπαραγωγή των φυτών, τα πρώτα 

χρόνια μπορούν να συγκαλλιεργηθούν στην ίδια έκταση με άλλα άμεσης απόδοσης φυτά (π.χ. 

λαχανοκομικά ή λαχανευόμενα χόρτα) και τέλος έχουν καλή εμπορευσιμότητα και αρκετά 

ικανοποιητικές τιμές στην αγορά. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εργαστήριο Γεωργίας και πολλαπλασιαστικού υλικού του 

ΤΕΙ Κρήτης δοκιμάζονται δύο υποσχόμενα τετραπλοειδή υβρίδια μπανάνας (FHIA-01-

AAAB και FHIA-18-AAAB) τύπου Gold Finger, τα οποία αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις 

τρείς εμπορικές ποικιλίες (Cavendish Nana, Grande Naine, Williams). Τα υβρίδια διαθέτουν 

εξαιρετική αντοχή στον άνεμο, στις χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή ανθεκτικότητα σε 

παθογόνους μύκητες. Οι καρποί των υβριδίων αξιολογήθηκαν με εργαστηριακές αναλύσεις 

για τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους σε σύγκριση με τις 
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καλλιεργούμενες ποικιλίες. Η σημαντική διαφοροποίηση στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

των καρπών τους, προσδίδει τη δυνατότητα για αξιοποίησή τους ως λειτουργικό τρόφιμο. Ο 

καρπός έχει γλυκιά υπόξινη γεύση (λιγότερα σάκχαρα), καλή μετασυλλεκτική εμφάνιση και 

μεγάλη διατηρησιμότητα στο ράφι. Οι κύβοι των κομμένων καρπών δεν οξειδώνονται (δεν 

παίρνουν καστανό χρώμα), γεγονός που τους κάνει ιδανικούς για φρουτοσαλάτες, παιδικές 

τροφές και αποξηραμένα προϊόντα. Επομένως δεδομένης και της εμπειρίας στην καλλιέργεια 

της μπανάνας στην περιοχή της Ζάκρου προτείνεται η πιλοτική καλλιέργεια των παραπάνω 

υβριδίων (υπάιθρια ή θερμοκηπιακά) με την επιστημονική στήριξη του ΤΕΙ Κρήτης. 

Καλλιέργεια άγριων λαχανευόμενων χόρτων 

Το οροπέδιο της Ζήρου, εμφανίζει μικροκλίμα το οποίο διαφοροποιείται από την υπόλοιπη 

περιοχή του δήμου Σητείας, κυρίως όσον αφορά στις βροχοπτώσεις και δευτερευόντως στην 

θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τον βροχομετρικό σταθμό της Ζήρου (χρονική 

περίοδος για τον υετό στην περιοχή του οροπεδίου της Ζήρου εμφανίζουν μέσο ετήσιο υετό 

579,2 mm. Ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος είναι οι πιο υγροί μήνες. Ενώ οι καλοκαιρινοί 

μήνες είναι και εδώ ξηροί, όπως στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου αλλά ωστόσο 

εμφανίζουν ελαφρά αυξημένη βροχόπτωση. Η μέση θερμοκρασία αέρα κατά την διάρκεια 

του 24ώρου είναι 18,53 βαθμοί Κελσίου για την περιοχή της Σητείας, ενώ η μέση 

θερμοκρασία αέρα τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή του σταθμού της αεροπορικής βάσης 

στην Ζήρο είναι 13,4 0C.. Τα περισσότερα από τα εδώδιμα αυτοφυή χόρτα αναπτύσσονται 

και καταναλώνονται από τον Νοέμβριο ως τις αρχές της Άνοιξης όπου οι μέσες θερμοκρασίες 

είναι κάτω από 15 0C. 

Επίσης σύμφωνα με την μελέτη των γενετικών σχέσεων των αυτοφυών εδώδιμων και της 

παραλλακτικότητας μέσα και ανάμεσα στους πληθυσμούς των διαφόρων αυτοφυών φυτών, η 

περιοχή της Ζήρου αποτελεί γενετική δεξαμενή σημαντικών φυτών που αποτελούν 

διατροφικούς πόρους και έχουν αποκτήσει οικονομική, εμπορική αξία ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια. 

Ο πλούτος της πληροφορίας αλλά και των γενετικών πόρων στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα 

μεγάλος. Καταρχήν πρέπει να διαφυλαχτεί και κατά δεύτερο να αξιοποιηθεί ώστε να 

αποφέρει πρόσοδο στους κατοίκους και ανάπτυξη στην περιοχή. 

Στην τελευταία δεκαετία είδαμε χειροπιαστά αποτελέσματα της χρήσης επιστημονικών και 

εθνο-βοτανολογικών δεδομένων. Θα λέγαμε με σιγουριά ότι αυτό που έγινε με το 

σταμναγκάθι αποτελεί το 1% των πράξεων που μπορούν να λάβουν χώρα στην Κρήτη και 
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ειδικότερα στην περιοχή της ανατολικής Κρήτης. Τα βασικά βήματα από επιστημονική 

πλευρά έχουν πραγματοποιηθεί.  

Τα επιχειρηματικά βήματα θα πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό ο όποιος θα περιλαμβάνει και 

την παραγωγική διαδικασία και μεταποίηση και διάθεση προϊόντων.  

Σε αρχικά στάδια και ειδικά όταν αποτελούν συμπληρωματικές καλλιέργειες και πήγες 

εσόδων για τον παραγωγό πιθανά δεν αποφασίζεται από τον ενδιαφερόμενο η σχεδίαση της 

επένδυσης καθώς τις περισσότερες φορές ειδικά για τα αυτοφυή, τα κόστη παραγωγής είναι 

πολύ μικρά. Ωστόσο παρόλο που μια τέτοια κίνηση θα φέρει κάποια οικονομικά οφέλη δεν 

αποτελεί ορθή επιχειρηματική πρακτική. 

Οι συμπράξεις παραγωγών με ειδικούς πχ στην γεωπονία, χημεία πληροφορική, οικονομία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστούν ελπιδοφόρες και να οδηγήσουν σε προσοδοφόρα 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Να τονιστεί επίσης ότι τα αυτοφυή αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αειφορικής 

διαχείρισης αγρών και καλλιεργειών (ελαιοκομία), δεδομένου ότι μπορεί να 

χρησιμοποιούνται σαν φυτά εδαφοκάλυψης με στόχο την προστασία του εδάφους από 

διάβρωση, κομμένα αφημένα στο έδαφος εξασφαλίζουν οικονομία στην χρήση νερού τους 

καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αμειψισποράς, ή μπορούν να 

αποτελέσουν μέρος της αντιμετώπισης ανεπιθύμητων ζιζανίων σε ένα αγρό ως φυτά 

ανθεκτικά και συνεπώς ανταγωνιστικά τους.  

Το νομοθετικό πλαίσιο την παρούσα στιγμή δεν καλύπτει την παραγωγή και την εμπόρια 

τους αλλά δεν την απαγορεύει. Η επικειμένη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να 

βοηθάει τους μικρομεσαίους αγρότες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Θεωρώντας ότι τώρα είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν οι διατροφικοί αυτοί πόροι, οι τόσο 

συνδεδεμένοι με τον διατροφικό πολιτισμό μας, χρειάζονται πρωτοβουλίες αλλά και 

συντονισμένες κινήσεις με σκοπό την διάσωση, διάδοση, και εγγραφή τους εθνικούς μας 

καταλόγους η δε καλλιέργεια και η εμπόρια των ειδών αυτών θα τολμούσαμε να πούμε ότι 

στις παρούσες συνθήκες επιβάλλεται. 

Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών οπωροφόρων  

Σήμερα υπάρχουν αρκετά ερευνητικά αποτελέσματα αλλά και καλλιεργητικά δεδομένα που 

αποδεικνύουν την δυνατότητα επιτυχούς εμπορικής εκμετάλλευσης μερικών νέων 
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εναλλακτικών καλλιεργειών οπωροφόρων σε περιοχές της χώρας που διαθέτουν ήπιες 

κλιματικές συνθήκες κατά την διάρκεια του χειμώνα.  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα για την δυνατότητα επιτυχούς καλλιέργειας νέων για την χώρα 

μας καλλιεργειών οπωροφόρων έχουν προκύψει από πειράματα που έχουν γίνει τα τελευταία 

40 χρόνια κυρίως από το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων και από μερικές 

άλλες μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, από το Τμήμα Τεχνολόγων 

Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης καθώς επίσης και από άλλα Γεωπονικά Πανεπιστημιακά 

Τμήματα. Η έρευνα που έχει γίνει αφορά την εισαγωγή από ερευνητικά ιδρύματα εξωτερικού 

νέων ειδών, ποικιλιών και υποκειμένων οπωροφόρων, την επιλογή και αξιολόγηση γενετικού 

υλικού από τον εντόπιο πληθυσμό οπωροφόρων, την έρευνα προβλημάτων που έχουν σχέση 

με τον πολλαπλασιασμό και την προσαρμογή των φυτών αυτών στο περιβάλλον, την επίλυση 

προβλημάτων σχετικών με την βελτίωση του γενετικού υλικού, τη μελέτη διαφόρων 

συστημάτων φύτευσης και κλάδευσης και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών 

τεχνικών (λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγής και την 

βελτίωση της ποιότητας των καρπών τους. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των πειραμάτων 

αυτών αποτελούν τη βάση για την σωστή εμπορική εκμετάλλευσή τους ώστε τα οπωροφόρα 

αυτά να αποτελέσουν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες για την Ελλάδα, στις οποίες 

περιλαμβάνονται περιοχές του Δήμου Σητείας. 

Θεωρούμε ότι τα υποτροπικά οπωροφόρα Φραγκοσυκιά κυρίως και Μπανάνα μπορούν να 

καλλιεργηθούν με επιτυχία και ήδη καλλιεργούνται, ενώ τα Αβοκάντο Μάνγκο, Γκουάβα, 

Λίτσι, Τσεριμόγια, Πεκάν, Παπάγια και Πασιφλόρα παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον 

για να αποτελέσουν νέες μελλοντικές εμπορικές εναλλακτικές καλλιέργειες σε κατάλληλες 

περιοχές του Δήμου Σητείας και προτείνεται αρχικά η πιλοτική καλλιέργεια τους. Οι 

ποσότητες καρπών που παράγονται από τα προαναφερθέντα καλλιεργούμενα στην Ελλάδα 

οπωροφόρα δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες που έχει σήμερα η χώρα, με αποτέλεσμα 

να γίνονται εισαγωγές. Οι παραπάνω εναλλακτικές καλλιέργειες φαίνεται να έχουν 

προοπτικές επειδή οι καρποί τους παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξανόμενη 

ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης ενώ η προσφορά τους είναι αρκετά μικρή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιοχές στις οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν με επιτυχία τα 

περισσότερα από αυτά τα οπωροφόρα είναι πολύ περιορισμένες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 

και σε άλλες χώρες λόγω των ειδικών απαιτήσεων που έχουν σε κλιματικές και εδαφικές 

συνθήκες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και ο Δήμος Σητείας, έχει το 



Έρευνα για την Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης και της Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων - ΤΕΙ Κρήτης       Σελίδα 369 από 384 

μεγάλο πλεονέκτημα να διαθέτει περιοχές με τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες γα την επιτυχή 

καλλιέργεια τους. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εμπορική εκμετάλλευση των παραπάνω φυτών σε κατάλληλες 

περιοχές του δήμου Σητείας πρόκειται να βελτιώσει το εισόδημα των παραγωγών σε μια 

περίοδο που η πώληση αρκετών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα διάθεσης λόγω κορεσμού της αγοράς. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο 

μέρος της παραγωγής καρπών από τις εναλλακτικές καλλιέργειες οπωροφόρων -εκτός από 

την κατανάλωση τους από τον εντόπιο πληθυσμό και την εξαγωγή τους σε αγορές της 

Ευρώπης- υπάρχει η δυνατότητα να καταναλώνεται και από τα εκατομμύρια τουριστών που 

επισκέπτονται όχι μόνο την περιοχή του Δήμου Σητείας αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης 

κάθε χρόνο. Η δυνατότητα παραγωγής τέτοιων καρπών θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία 

συνεργασίας μεταξύ τουριστικών πρακτορείων - ξενοδοχειακών μονάδων και ομάδων 

παραγωγών με στόχο την αμοιβαία ωφέλεια.  

Καταρχάς θα πρέπει να εξασφαλιστεί επάρκεια για το αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό 

υλικό των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών οπωροφόρων. Περιορισμένη ποσότητα 

πολλαπλασιαστικού υλικού παράγεται σήμερα από ιδιωτικά φυτώρια της Ελλάδας ή 

εισάγεται από φυτώρια του εξωτερικού. Τα ιδιωτικά φυτώρια προμηθεύονται εμβόλια 

εκλεκτών ποικιλιών καθώς επίσης και σπόρους υποκειμένων από τις υπάρχουσες 

πειραματικές φυτείες στα ερευνητικά Ιδρύματα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ) ιδίως το 

Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων 

Νάουσας και δημιουργούν δενδρύλλια τα οποία διαθέτουν σε ενδιαφερόμενους αγρότες. Θα 

πρέπει να σημειωθεί πως τα περισσότερα από τα προαναφερθέντα νέα είδη οπωροφόρων 

προωθούνται από το Υπουργείο Γεωργίας για την εγκατάσταση συστηματικών φυτειών σε 

κατάλληλες περιοχές της Ελλάδας. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα αποτυχίας, θα πρέπει σε πρώτη φάση να 

εγκατασταθεί μια πιλοτική φυτεία σε αγρό που θα ανήκει σε ιδιώτη παραγωγό στη περιοχή 

που θα επιλέξουμε για την διάδοση της νέας εναλλακτικής καλλιέργειας. Η πιλοτική φυτεία 

θα έχει έκταση 1-2 στρέμματα και σε αυτήν θα φυτευτούν φυτά από τη νέα καλλιέργεια και 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3-5 ετών θα μελετηθεί η δυνατότητα επιτυχούς 

προσαρμογής τους στις τοπικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και σε 

δεύτερη φάση θα επεκταθεί η καλλιέργεια τους σε μεγαλύτερη έκταση εφόσον αποδειχθεί ότι 

οι συνθήκες καλλιέργειας είναι ευνοϊκές.  
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Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιώτες παραγωγοί, στα κτήματα των οποίων θα εγκατασταθούν οι 

πιλοτικές φυτείες Τροπικών και Υποτροπικών Οπωροφόρων δένδρων, θα πρέπει να είναι 

συνεργάσιμοι και να εκτελούν σωστά τις καλλιεργητικές φροντίδες που θα τους 

υποδεικνύονται από τους ειδικούς ώστε να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα για την 

σκοπιμότητα επέκτασης της καλλιέργειας. 

Για να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση όλων των καλλιεργητικών εργασιών θα πρέπει να 

υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ιδιώτη που διαθέτει τον αγρό για 

την εγκατάσταση της πιλοτικής φυτείας, της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 

του Νομού και του Δήμου ή Συνεταιρισμού της περιοχής. Το συμφωνητικό συνεργασίας θα 

διασφαλίζει την σωστή εκτέλεση των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεί ο ιδιώτης κατά την 

πορεία ανάπτυξης των φυτών.  

Καλλιέργεια παραδοσιακών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων  

Από την συστηματική καλλιέργεια σε ολόκληρη την Κρήτη 5.500 περίπου στρεμμάτων 

Μηλιάς, Αχλαδιάς και Κυδωνιάς παράγονται περίπου 10.000 τόνοι καρπών, ενώ από την 

συστηματική καλλιέργεια 2.300 περίπου στρεμμάτων Ροδακινιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς, 

Βερικοκιάς παράγονται περίπου 3.000 τόνοι καρπών ενώ η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. 

Αρκετά μικρή είναι η παραγωγή στην Κρήτη καρπών Ροδιάς (100 τόνοι), Λωτού (4 τόνοι) 

και Συκιάς (80 τόνοι) που προέρχονται από την οργανωμένη καλλιέργεια των αντίστοιχων 

φυτειών (200 στρέμματα συνολικά ). 

Από τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από τα εδαφοκλιματικά και υδρολογικά δεδομένα των 

υπό μελέτη περιοχών καθώς και την υπάρχουσα εμπειρία λόγω της μη συστηματικής 

καλλιέργειας των παραπάνω φυτών φαίνεται ότι στις ορεινές- ημιορεινές περιοχές της 

Λεύκης και Ζάκρου μπορούν να καλλιεργηθούν εμπορικά αρκετά από τα παραδοσιακά 

οπωροφόρα φυλλοβόλα δένδρα όπως Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά 

(κυρίως πρώιμες ποικιλίες), Αμυγδαλιά, Ροδιά, Λωτός και Συκιά. 
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